รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
_______________________
ผูมาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาต
พ.ต.อ.หญิง แกวมณี
นายเอกภพ
นายชินาพัฒน
นายประกาย
นายสมเกียรติ์
นางเจนจิรา
นางสาวนรารักษ
ผูชวยศาสตราจารยพรภัสสร
นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
สุโกศล
โตมรศักดิ์
พิมพศรีแกว
นาดี
ฉายพระพักตร
อนันตกาล
บุตรชา
ออนเกิด
ยนตพิมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ยนตพิมาย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
๑. นางวันวิสาข

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่ อ คณะกรรมการประจํ าสํ านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาครบองคป ระชุม แลว
ประธานการประชุ ม โดยผูชวยศาสตราจารยอภิช าต ติรประเสริฐสิน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. ผู ช วยศาสตราจรย อ ภิ ช าต ติ ร ประเสริฐ สิ น ผู อํานวยการสํ านั ก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล า วต อ นรั บ คุ ณ ชิ น าพั ฒ น พิ ม พ ศรี แก ว ปฏิ บัติ ห นาที่กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผลการตรวจประเมิน กิจกรรม ๗ส ครั้งที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับคะแนนการตรวจประเมิน เปนอันดับ ๑ ซึ่งคะแนน ๙๘.๔๑

Commented [SY1]: ใช้ซึงเฉย ๆ ไม่ได้

๒

จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เลขานุการคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา
รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํ าสํ านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
ในวั นพุ ธที่ ๒๕ ธั น วาคม ๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุ ม ฉบั บดั ง กลาวไดผ านการรั บรองเบื้ อ งต นจาก
คณะกรรมการประจําสํานักแล ว ซึ่งรับรองโดยไมมีการแกไข จํานวน ๖ ทาน จากผูเขารวมประชุมทั้งหมด
๖ ทาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รั บรองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจําสํ านักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการดําเนินงาน งานบริหารงานทั่วไป
๔.๑.๑ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบใหบริการ
ห องประชุมเศตาภรณอีส าน ชั้น ๔ แกห นวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุป
สถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒) เรียบรอยแลว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ

๓

มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานสถิติการใชบริการสถานที่ อาคาร 12C ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๒)
๔.๑.๒ รายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานคาปรับหนังสือ
เกินกําหนด ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๖๒) (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบรายงานคาปรับหนังสือเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๔.๑.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพเพื่อการบริการที่ดีประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
ด ว ยสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ได รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให ดํ าเนิน โครงการสรางเสริ มสุ ข ภาพเพื่อการบริการที่ ดี
ประจําป ซึ่งไดดําเนินการ ระหว างวัน ที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว ในการนี้ สํานักฯ จึงขอ
รายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพเพื่อการบริการ
ที่ดีประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๔.๑.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรมงานสังสรรคสงทายปเกาตอนรับปใหม
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดรับดําเนินกิจกรรม
งานสังสรรคสงทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่งไดดําเนินการเมื่อวัน ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว ในการนี้
สํานักฯ จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานผลการดําเนินกิจกรรมงานสังสรรคสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม

๔

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงาน งานวิทยบริการ
๔.๒.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ ดําเนินการใหบริการงาน
ดานวิทยบริการ ไดแก หองสมุด ศูนยการเรียนดวยตนเอง เพื่อแสดงถึงผลการใหบริการดานการเขาใชบริการ
ดังกลาว จึงขอรายงานสถิติการเขาใชบริการงานวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติ คณะกรรมการประจํ าสํ า นั ก รั บ ทราบ รายงานสถิ ติ การเข า ใช บริ ก ารงานวิ ท ยบริ ก าร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุล าคม – ๓๑ ธั น วาคม
๒๕๖๒)
๔.๒.๒ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ด ว ยสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ งานวิ ท ยบริ ก าร แผนกงานห อ งสมุ ด
ไดดําเนิ นการทวงคาปรับเกิ น กําหนดสงเดือนละ ๒ ครั้ง จึงขอรายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานคาปรับเกินกําหนดสง ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๔.๓ รายงานผลการดําเนินงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓.๑ รายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจสําคัญคือ
ให บ ริ การด าน แผนกงานวิ ศ วกรรมเครื อ ข าย แผนกงานอี เ ลิร นนิ่ ง และเทคโนโลยี การศึ กษา แผนกงาน
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และหองปฏิบัติการคอมพิ วเตอร แกหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผน / การบริหารจัดการ การใหบริการ
บัดนี้ สํานักฯ ไดสรุปสถิติการใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่
๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบรายงานสถิติการเขาใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุ ล าคม - ๓๑ ธั นวาคม
๒๕๖๒)

๕

๔.๓.๒ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานัก
วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การรายงานการจั ด ทํ า เว็ บ ไซต ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก รับทราบ รายงานการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มี โครงการทั้งสิ้นจํ านวน ๒๒ โครงการ สํ านักวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได ดําเนิ นการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยใหทกุ หนวยงานรายงานตามแบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สงป. ๓๐๑) ทุกเดือน
สํานักฯ ขอรายงานผลการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติ การ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
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แสดงผลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๑
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ระหวางการดําเนินการ

ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ

๖

(เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๑)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๕.๒ พิจารณาอนุมัติแผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน เรื่อ ง นโยบายการจั ด การความรู
(Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน ประจําป การศึกษา ๒๕๖๒ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงขอเสนอพิจารณา
แผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๑) (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๒)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนการจัดการความรู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๕.๓ พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาการจัดการบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒
ด ว ยสํ านั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดํ าเนิน งานตามคู มื อขั้ นตอนการทํ า งาน
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (PM-15) เพื่อ ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึ งขอ
เสนอพิ จารณาแผนพั ฒนาการจั ดบริ ก าร สํ านักวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจํ าป การศึกษา
๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๓)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก อนุมัติ แผนพัฒนาการจัดการบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
๕.๔ พิจารณารายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒)
ดวยสํานัก วิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๗

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอรายงานทางการเงินดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่
๕.๔)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ รายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๕.๕ พิจารณาสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบยืม – คืน ครุภัณฑ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ แผนกงานศูนยการเรียนดวย
ตนเอง ไดพั ฒนาระบบยืม-คืน ครุภัณฑสํานักฯ โดยไดเปดให บริการ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการนี้
เพื่อใหการพัฒนาระบบดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักฯ จึงไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจการ
ใชงานระบบดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบยืม – คืน
ครุภัณฑ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๖ พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด วยสํ านักวิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ มีพันธกิจในการใหบ ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ แกบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้เพื่อใหการบริการดาน
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความเหมาะสมกั บสถานการณปจจุบัน สํานักฯ จึงไดจัดทํา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ (ราง)
ประกาศดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากสํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว ในการนี้สํานัก
ฯ จึงขอพิจารณารางประกาศดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๖)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๗ พิจารณา (ราง) ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเปดใหบริการ
ด วยสํ านักวิท ยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิทยบริการ มีพันธกิจในการใหบ ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ แกบุคลากร นักศึกษา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อใหการบริการดาน
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความเหมาะสมกั บสถานการณปจจุบัน สํานักฯ จึงไดจัดทํา (ราง)
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การเปดใหบริการ ทั้งนี้ (ราง) ประกาศดังกลาว ได

๘

ผานการตรวจสอบจากสํานักงานกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว ในการนี้สํานักฯ จึงขอพิจารณา
รางประกาศดังกลาว (เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๗)
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ (ราง) ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การเปดใหบริการ
๕.๘ นัดประชุมครั้งตอไป
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะกรรมการประจําสํานัก เห็นชอบ ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
-ไมมีนัดประชุมครั้งตอไป วันจันทรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมเศตาภรณอีสาน
ชั้น ๔ อาคาร 12C
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
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