รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

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

ผูไมมาประชุม
๑. นายเอกภพ
๒. นายประกาย

ติรประเสริฐสิน
ลิ้มเจริญ
สุโกศล
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โตมรศักดิ์
นาดี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ยนตพิมาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูเขารวมประชุม
๑. นางวันวิสาข

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ 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. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา สมัครเขารวมลงทะเบียน
โครงการจิต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดํ า ริ ในวั น ที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อาคารสุรพัฒน ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒. สํ านัก วิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ กํ าหนดดําเนินโครงการเพื่ อ จัดทําแผนยุท ธศาสตร
สํานักฯ ระหวางวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการประจําสํานักฯ เขา
รวมโครงการดังกลาว

๒

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
๔/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุม ฉบั บ ดั ง กล า วได ผ า นการรับ รองเบื้ อ งต น จากคณะกรรมการ
ประจําสํานักแลว ซึ่งรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๑ ทาน และรับ รองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๘ ทา น
จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๙ ทาน รายละเอียดที่แกไข ดังนี้
หนา ๕ วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่ ๔.๓.๒ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอความเดิม มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศปรับรูปแบบการรายงาน โดยนับจาก
หนวยงานตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนหลัก
แกไขเปน
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มอบหมายงานเทคโนโลยีสารสนเทศปรับรูปแบบการรายงาน โดยยึดตาม
หนวยงานตามโครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนหลัก
หนา ๖ วาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๕.๑
พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒
ขอความเดิม เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานัก
วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ มอบหมายงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
ตรวจสอบโครงการที่ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
แกไขเปน
เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานัก
วิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่ ๒ และมอบหมายงานบริ หารงานทั่วไป
ตรวจสอบโครงการที่ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม

๓

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวั นจันทร ที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒ โดยมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยภาพลักษณในมุมมองของผูใชบริการ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิน งานตามแผนงานวิ เ คราะห ห รือ งานวิ จั ย สถาบั น สํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ
จึงขอรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยภาพลักษณในมุมมองของผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานความกาวหนาโครงการวิจัยภาพลักษณในมุมมองของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนเมษายน 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
เมษายน ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๒
๔.๒.๒ รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศปการศึกษา ๒๕๖๑
ด ว ยสํ า นั ก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศงานวิ ทยบริ ก าร ได จัด ทํ า สรุ ป ผลการจั ด
กิจกรรมอบรมการใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เสร็จเรียบรอย
แลวนัน้ จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๔

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมอบรมการใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ 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 ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
๔.๓.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวรระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟศ
ด ว ยสํ า นั ก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได รับ อนุมัติ
งบประมาณ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให ดําเนินโครงการลิข สิทธิ์ ซอฟแวรระบบปฏิ บัติ การและ
โปรแกรมออฟฟ ศ บัดนี้ ไดดํา เนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกลา ว
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวรระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมออฟฟศ
๔.๓.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการคาลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Adobe
ด ว ยสํ า นั ก วิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได รับ อนุมัติ
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหดําเนินโครงการคาลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Adobe บัดนี้
ไดดําเนิ นโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล าว (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๓.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการคาลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม
Adobe

๕

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป การศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดเห็นชอบการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑคุณ ภาพการศึ กษาเพื่ อ การดํา เนิ นการที่เป น เลิศ (EdPEx) ในระดับ มหาวิ ทยาลัย และระดับ คณะ/
เทียบเทา
โดยหนวยงานสายสนับสนุนเทียบเทาระดับคณะ กําหนดใหใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ปที่ ๑ (ปการศึกษา ๒๕๖๑) จัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง และจัดการประเมินตามเกณฑ EdPEx เปาหมายตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ มากกวาหรือเทียบเทา ๑๐๐ คะแนน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค
จึง เสนอพิ จารณาการดํ า เนิ นการจั ด ทํ า รายงานการประเมิ นตนเองตามเกณฑ คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ การ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยให
ความสําคัญของการนํากิจกรรม ๗ส ซึ่งประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม
สิ่งแวดลอม มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ใหมีความเปน
ระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สรางเสริมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน สรางเสริมภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรม
องคกร ดั งนั้น เพื่ อให การดํา เนินงานกิ จกรรม ๗ส เปน ไปดวยความเรีย บร อย มีป ระสิทธิภ าพ และบรรลุ
วัต ถุประสงค จึ งเสนอพิจารณาอนุมัติ แผนการดําเนินงานกิจ กรรม ๗ส สํา นั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวารที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติแผนการดําเนินงานกิจกรรม ๗ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

๖

๕.๓ พิจารณาผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของผูใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริ หารคุณภาพ ISO
9001:2015 เพื่อใหการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางานงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM15) เปนไปดวยความเรียบรอย ในการนี้ สํานักฯ จึงขอรางานผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ
และความผูกพันของผูใชบ ริการสํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑
(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพัน
ของผูใ ชบริการ สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้ง ที่ ๒
ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีขอเสนอแนะ สํานักฯ ควรพิจารณาพื้นที่เพื่อเปด
ใหบริการนอกเวลาราชการ ตามขอเสนอแนะจากผูใชบริการ
๕.๔ พิจารณารายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
(ระดับหลักสูตร) ปการศึกษา ๒๕๖๑
ด วยสํ านัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ได รับมอบหมายให รับ ผิ ด ชอบข อมู ลเพื่ อ
ประกอบการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ระดั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักฯ จึงขอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับหลักสูตร) ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับหลักสูตร) ปการศึกษา ๒๕๖๑
๕.๕ พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๖๑ หัวขอความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001:2015 เพื่อใหการดําเนิน งานตามคูมือ ขั้นตอนการทํ างานการบริ หารความเสี่ ยง (PM-34) เปนไปดว ย
ความเรียบรอย จึงขอพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๖๑ หัวขอความ
ปลอดภัยดานอัคคีภัยภายในอาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ (เอกสารประกอบ
วาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ

๗

มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงป การศึกษา
๒๕๖๑ หัวขอความปลอดภัยดานอัคคีภัยภายในอาคาร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒
๕.๖ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนิน การจัดทํา
รายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสที่
๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อใหการดํา เนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอรายงาน
ทางการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕.๗ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมกาประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้ง ที่ ๖/๒๕๖๒ วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมี-

นัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณ
อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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นางวันวิสาข ยนตพิมาย
ผูจดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนตพิมาย
ผูตรวจรายงานการประชุม

