รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต ติรประเสริฐสิน
๒. พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
สุโกศล
๓. นายเอกภพ
โตมรศักดิ์
๔. นายชินาพัฒน
พิมพศรีแกว
๕. นายประกาย
นาดี
๖. นายสมเกียรติ์
ฉายพระพักตร
๗. นางเจนจิรา
อนันตกาล
๘. นางสาวนรารักษ
บุตรชา
๙. ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
ออนเกิด
๑๐. นายสุเทพ
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวันวิสาข

ยนตพิมาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

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. ในปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการใหบริการ
ในพื้นที่ศูนยหนองระเวียง

๒

๒. สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ มอบหมายใหชี้ แจง เรื่องการเรีย นการสอน
ออนไลน ตอสภามหาวิ ทยาลัย ในวัน ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ผูอํ า นวยการได จัด เตรี ย ม
เอกสารสําหรับการชี้แจงเรียบรอยแลว ทั้งนี้สํานักฯ ไดดําเนินการจัดซื้อสิทธิ์การใชงานระบบการ
เรียนการสอน และประชุมออนไลน จํานวน 20 Licenses โดยจะแจกจายไปยังหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกลาวไดผานการรับรองเบื้องตน จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๘ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๘ ทาน (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี-

๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
หองประชุม เศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุป
สถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓)
๔.๑.๒ รายงานผลการรับรูขาวสารและกิจกรรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดว ยสํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานบริหารงานทั่ วไป ดํา เนิน การจัด ทํา
รายงานผลรั บ รู ข า วสารและกิ จ กรรมของสํา นั ก ฯ เพื่ อ นํ า ผลวิ เคราะห จ ากการสํ า รวจเป น ข อ มู ล นํ า ไปใช
ปรับปรุง/แกไข ในการพัฒ นาองคกรและวางแผนดําเนินการประชาสัมพั นธตอ ไป ในการนี้สํา นักฯ จึงขอ
รายงานผลรับรูขาวสารและกิจกรรมของสํานักฯ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการรับรูขาวสารและกิจกรรมของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดํ าเนินการใหบริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๔

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๓)
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกุมภาพันธ-เมษายน ๒๕๖๓
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
กุมภาพันธ-เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนกุมภาพันธ-เมษายน
๒๕๖๓
๔.๒.๓ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในงานตลาดนัดการเรียนรู ครั้งที่ ๑๓
ด วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนิน งานกิจกรรมในงานตลาดนัดการ
เรียนรู ครั้งที่ ๑๓ (Learning Fair 13th) ระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบไปดวยกิ จกรรม
(๑) กิจกรรมนิทรรศการ“หนังสือนาอาน = อาหารสมอง” (๒) กิจกรรม “ลดคาปรับหนัง สือ เกินกําหนดสง
50%” (๓) กิจกรรมตลาดนัดหนังสือ Book Fair” ในการนี้จึงขอรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในงานตลาดนัดการเรียนรู
ครั้งที่ ๑๓
๔.๒.๔ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ไดดําเนินกิจกรรมอบรมการ
ใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้สํานักฯ จึงขอรายงานผล
การดําเนินกิจกรรมดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชบริการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๕

๔.๒.๕ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชงานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ไดดําเนินกิจกรรมอบรมการใช
งานฐานข อมู ลอิเล็กทรอนิก ส ปการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้สํา นัก ฯ จึงขอรายงานผลการดํา เนิ น กิ จกรรม
ดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชงานฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๒.๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการหองสมุดมีชีวิต (Living Library) : Human Library
กิจกรรมหองสมุดมนุษย (Human Library) สัญจร
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ไดรับอนุมัติงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให ดํ า เนิ น งานดํ า เนิ น งานโครงการห อ งสมุ ดมี ชี วิ ต (Living Library) : Human
Library กิจกรรมหองสมุดมนุษย (Human Library) สัญจร ในการนี้จึงขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการหองสมุดมีชีวิต (Living
Library) : Human Library กิจกรรมหองสมุดมนุษย (Human Library)
สัญจร
๔.๒.๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการหองสมุดสีเขียว Green Library
ดวยสํา นักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานวิทยบริก าร ไดรับ อนุ มัติงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหดําเนินโครงการหองสมุดสีเขียว Green Library ในการนี้จึงขอรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานโครงการหองสมุดสีเขียว Green
Library
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๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญคือ
ให บ ริ ก ารด า น แผนกงานวิ ศ วกรรมเครื อ ขา ย แผนกงานอี เ ลิ รน นิ่ ง และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา แผนกงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน / การบริหารจัดการ การใหบริการ
บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุปสถิติการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓)
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 เว็ บ ไซต มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
๔.๓.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบ LMS มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สําหรับนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับอนุมัติให
ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สําหรับ
นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งไดดําเนินการอบรมไปแลว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร A ชั้น ๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ในการนี้ สํานักฯ จึงขอ
รายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
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มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
ระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สําหรับนักศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานการใชงานผาน Application RMUTI One
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ได ดํ า เนิ น งานพั ฒ นา Application RMUTI One ให ส ามารถใช ง านได บ น
ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เรียบรอยแลว และไดทําหนังสือเพื่อประชาสัมพันธการ
ใช ง านผ า น Application RMUTI One พร อ มแนบคู มื อ การติ ด ตั้ ง Application RMUTI One แจ ง ทุ ก
หน ว ยงาน ในการนี้ จึ ง ขอรายงานผลการดํ า เนิน งานการใช งานผ า น Application RMUTI One (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๓.๔) จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินงานการใชงานผาน Application
RMUTI One
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โดย งานวิทย
บริการ)
ด วยสํา นั ก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิท ยบริก าร ไดเ ปด ใหทดลองการใช
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เพื่อรวบรวมขอมูลสถิติการเขาใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) นั้น
ในการนี้ สํานักฯ จึงขอเสนอพิจารณาการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๕.๒ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํา นักวิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่ วไปได ดํา เนิน การจั ดทํ า
รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบรอย
แลว ในการนี้สํานักฯ จึงขอพิจารณารายงานการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
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๕.๓ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน ๒๒ โครงการ สํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนิน การ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยใหทุกหนวยงานรายงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน
สํานัก ฯ ขอรายงานผลการดําเนิ นงานตามตามแผนปฏิ บัติ การ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
๕.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไประบบการบริหาร
จั ด การคุ ณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) คู มื อ ขั้ นตอนการทํ า งานการจั ดทํ า งบประมาณและติด ตาม
ประเมินผล รหัสเอกสาร : PM-22 คูมือขั้นตอนการทํางาน การจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ
สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)
จํานวนทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด บรรลุจํานวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒๑
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
๕.๕ พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน ติ ดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
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๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) นั้น สํา นั กฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) รายละเอียดดังนี้
ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ตัวชี้วัดกลยุทธ จํานวนรวม ๓ ตัวชี้วัด
- ผลการดําเนินงานบรรลุ จํานวน ๐ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐
- ไมบรรลุ
จํานวน ๐ ตัวชี้วัด
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผล
ผูรับผิดชอบ
มทร.อีสาน สวส.
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตามเกณฑ EdPEx :
๑๕๐
๑๕๐ อยูระหวาง
สผอ.
Education Criteria for Performance
ดําเนินการ
Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ รอยละของการประเมินคุณธรรมและ
๘๔
๘๔ อยูระหวาง หน.งบท.
ความโปรงใส (ITA) ในการดําเนินงานของ
ดําเนินการ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการ
๘๕
๘๕ อยูระหวาง หน.งทส.
ระบบไปสูองคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ดําเนินการ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒

๑๐

๕.๖ พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ตามหนั ง สื อที่ มทร.อี สาน ๑๑๓๐/๐๐๒๖ ลงวั น ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่ อง นํ า ส ง แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) พรอมคูมือ
ตัวชี้วัด เพื่อการถายทอดลงสูการปฏิบัติ ซึ่ง หนังสือดังกลาวขอใหหนวยงานทบทวนแผนของหนวยงานและ
ปรับปรุง เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนงานของมหาวิทยาลัย นั้น
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการดังกลาว สํานักรับผิดชอบตัวชี้วัด จํานวน ๓ ตัว ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร / มิติ / ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เปาหมายตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ
มทร. สวส. สผอ. งบท. งทส.
อีสาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศในยุค
ดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ คะแนนการประเมินตามเกณฑ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ สผอ.
EdPEx : Education Criteria
for Performance
Excellence
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ รอยละของการประเมิน
๘๔
๘๔
๘๔
หน.งบท.
คุณธรรมและความโปรงใส
(ITA) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ รอยละความสําเร็จของการ
๘๕
๘๕
๘๕
หน.งทส.
บริหารจัดการระบบไปสู
องคกรดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามคํารับ รองดังกลาว เปนตัวชี้วัดที่สํา นัก ฯ ได บรรจุไวในแผนยุ ทธศาสตรการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ซึ่งผานการทบทวนแผนตามหนังสือที่ มทร.อีสาน ๑๓๐๐/๐๐๑๙
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะหทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ซึ่งหนังสือดังกลาว กําหนดใหบุคลากร
ทุกทานทบทวนตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) และไดรับอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๑

ในการนี้ จึงเสนอพิจารณา ใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรับปรุงครั้งที่
๑) และนําแผนดังกลาวถายทอดลงสูการปฏิบัติ
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕.๗ พิจารณารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอ การสํารองขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการบริหารความเสี่ยง (PM-34) เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานัก
วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอ การสํารองขอมู ลระบบหองสมุดอัตโนมัติ ครั้ งที่ ๒ ประจํ าป
การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวขอ การสํารองขอมูลระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๘ พิจารณารายงานการดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน งานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(PM-15) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาผลการดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือ
ขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๕.๘)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการดําเนินงานตามปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือ
ขั้นตอนการทํางาน งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๑๒

๕.๙ พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของผูใชบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(PM-15) เปนไปดวย ความเรียบรอย จึงขอเสนอพิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และ
ความผู ก พั น ของผู ใชบ ริก าร ผูใชบ ริ การ สํา นัก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครั้ งที่ ๒ ประจํ า ป
การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๙)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน
ของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑๐ พิจารณา (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ประจําปการศึกษา
๒๕๖๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอ
พิจารณาปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๑๐)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ปฏิทินการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

๑๓

๕.๑๑ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑-๓)
(โดย งานบริหารงานทั่วไป)
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป นไปตามระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพภายใน (ISO 9001 : 2015) PM-31 คูมือขั้นตอนการทํา งานการบริห ารและพัฒนา
บุคลากร สํานักฯ งานบริหารงานทั่ วไป จึงขอเสนอพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑-๓)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
(มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๒) (กันยายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ ๒๕๖๓)
จํานวนตัวชี้วัด
รอยละ
จํานวนตัวชี้วัด
รอยละ
ดําเนินการแลว
๓
๒๓.๐๘
๙
๓๘.๔๖
ระหวางการดําเนินการ
๑
๗.๖๙
ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
๑๐
๗๖.๙๒
๓
๒๓.๐๗
รวม
๑๓
๑๐๐.๐๐
๑๓
๑๐๐.๐๐
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๔ ป (พ.ศ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑-๓)
๕.๑๒ พิจารณารายงานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ดําเนินการจัดทํารายงาน
ความพึ งพอใจ ความไมพึงพอใจ และ ความผูกพันของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อนําผลวิเคราะหจากการสํารวจเปนขอมูลนําไปใช ปรับปรุง/แกไข ในการพัฒนา
องคกรดานระบบบริหารงานบุคคล ตอไป ในการนี้สํานักฯ งานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานความพึงพอใจ
ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของ
บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒

๑๔

๕.๑๓ พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (โดย งานบริหารงานทั่วไป)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001 : 2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานการจัดการความรู (PM-35) เปนไปดวยความ
เรี ยบรอ ย จึง ขอเสนอพิ จารณาอนุมัติแ ผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๑๔ พิจารณาขอเสนอรายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS
(โดย งานเทคโนโลยีสาราสนเทศ)
ตามหนังสือสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนยสหกิจศึกษา ขอสงรายละเอียดการ
พั ฒ นาและปรับ ปรุ ง ระบบบริก ารการศึก ษา ESS นั้ น สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ไดดําเนินการประสานบริษัทเพื่อใหขอมูล
การประเมินราคาการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๑๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายละเอียดการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษา ESS
๕.๑๕ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C

๑๕

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

