รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี
อาจารย์ ดร.สรายุทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ
นายวิบูลย์
นางสาวชวนชม
นางอัญชลี
นายประสิทธิ์
นางสาวอณุภา

นาคธน
รัตนเสริมพงศ์
พานเทียน
ฉ่าพิรุณ
ศรีโสภณ
สมนึก
เขือนขันธ์
อ่วมเนียม
ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิชญนันท์
2. นางสาวเรวดี

พรมพิทักษ์
วงษ์สุวรรณ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดทีประชุม และด่าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการปรับปรุงกิจกรรม และด้าน
การปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประธานได้ แ จ้ ง ให้ ที ประชุ ม ทราบถึ ง บั น ทึ ก ข้ อ ความ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที กนผ.15/2564 เรือง แผนเพิมประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้านการ
ปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที 29
มกราคม 2564 ของมหาวิทยาลัยทีรายงานต่อกรมบัญชีกลาง เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน โดย
1. แผนเพิมประสิทธิภาพ ด้านค่าใช้จ่าย มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) การประหยัด
ค่าวัสดุในส่านักงาน เป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 2563 และ 2) การประหยัดค่าล่วงเวลา มี
เป้าหมายลดลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ 2563 เช่นเดียวกัน
2. แผนเพิมประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม มี 2 กิจกรรม คือ 1) การขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ 2) ลดการใช้กระดาษของมหาวิทยาลัย
3. แผนเพิมประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง มี 1 กิจกรรม คือ
กิจกรรมการแจ้งซ่อมมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานร่วมกันถือปฏิบัติ (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 1)

มติที่ประชุม ทีประชุมรับทราบ แผนเพิมประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ด้าน
การปรับปรุงกิจกรรม และด้านการปรับปรุงกิจกรรมอย่างแท้จริง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทาสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึง บันทึกข้อความมหาวิทยาลัยราชภักเทพสตรี
ที อว.0628/0232 เรือง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข การท่าสัญญาจ้างและการต่อ
สั ญ ญาจ้ างของพนั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึก ษา สั งกัด มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เพื อท่ าความเข้าใจกั บ
บุคลากรทีจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในปี พ.ศ. 2564 ให้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข การท่าสัญญาจ้าง
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2559 เมือ
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในส่วนของส่านักวิทยบริการฯ มีบุคลากรทีจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในปี พ.ศ. 2564 คือ
วันที 30 กันยายน 2564 จ่านวน 8 ราย (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) จึงขอให้ผู้เกียวข้องศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการท่าสัญญา และการต่อสัญญาอย่างรอบคอบ
มติที่ประชุม ทีประชุมรับทราบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข การท่าสัญญาจ้าง
และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.3 ผลการสรรหาผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานได้ แจ้งให้ ที ประชุม ทราบว่า ตามที ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ศ รีสุ ภ า นาคธน
ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะครบวาระการด่ารง
ต่าแหน่ง ในวันที 8 มีนาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยได้ด่าเนินการสรรหาผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที 2/2564 เมือวันที 19
กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว ซึงผู้ทีได้รับความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้ ด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการส่านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีวาระการด่ารงต่าแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
มติ ที่ป ระชุม ที ประชุม รับ ทราบ ผลการสรรหาผู้ อ่านวยการส่ านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที 1/2564 วันที 27 มกราคม 2564 ให้ทีประชุม
พิจารณารับรอง (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3)
มติ ที่ป ระชุม ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที 1/2564 วันที 27 มกราคม
2564 โดยมี ก ารแก้ ไขค่ าในระเบี ย บวาระที 5 ข้ อ ที 5.4 จากเดิ ม “หนั งสื อ หายาก” แก้ ไขเป็ น “หนั งสื อ
ทรัพยากรสารสนเทศเกียวกับเมืองเก่าของจังหวัดลพบุรี”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 25622563
สืบ เนืองจากการประชุมครั้งที 1/2564 วันที 27 มกราคม 2564 ระเบียบวาระที 4.5
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563 ซึงประธานแจ้งให้ทีประชุม
ร่วมพิจารณาเพือหาแนวทางการปรับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า เนืองจากมีข้อสังเกตว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562-2563 มีอัตราการใช้ทีไม่คงที และไม่สอดรับกัน ในช่วง 2

ปี ทีมีการบั นทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า แม้ว่าในภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะลดลง ในปี พ.ศ. 2563 มติที่
ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ และประธานได้มอบหมายให้นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์ จัดท่าข้อมูลเปรียบเทียบ
การใช้ไฟฟ้า ปี 2562 - 2563 โดยให้เพิมรายละเอียด คือ ปริ มาณผู้เข้าใช้บริการในแต่ละเดือน พร้อมทั้งให้
ระบุตัวแปรทีอาจจะท่าให้เกิดการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากเกินความจ่าเป็น และแสดงผลค่า EUI ซึงนางสาวเรวดี
วงษ์สุวรรณ์ ได้จัดท่าข้อมูลประกอบในการน่าเสนอในการประชุมครั้งนี้ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข
4)
มติมติที่ประชุม ทีประชุมรับทราบ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 – 2563 โดยมีการแก้ไขค่าผิด จาก (oC) เป็น (OC)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 สรุ ป ผลการตรวจสอบส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโน โลยี ส ารสน เทศ
ประจาปี 2564
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าจากการทีหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าตรวจส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันอังคารที 12 มกราคม 2564
โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2562 – วันที 30
กัน ยายน 2563) จ่านวน 3 ด้าน คือ 1) การเงิน 2) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 3) การควบคุมพัสดุ นั้น ผลการ
ตรวจสอบพบว่า มีประเด็นทีต้องแก้ไข 5 ประเด็น คือ 1) การวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 2) ความ
ถูก ต้ อ งของเอกสารการเบิ ก จ่ าย 3) การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที เกี ยวข้ อ ง และ 4) การควบคุ ม พั ส ดุ ข อง
หน่วยงาน มีข้อตรวจพบ คือ
1. การลงเลขควบคุมของฎีกาบางรายการยังไม่เรียบร้อย
2. ใบเสร็จรับเงินไม่ประทับตรา จ่ายแล้ว และไม่ระบุวันทีจ่าย
3. หลักฐานการจ่ายเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน
4. ทะเบียนรถยนต์ส่วนตัวไม่ตรงกับค่าสังการเดินทางไปราชการ
5. ไม่ลงนามในส่วนของผู้จ่ายเงิน
6. มีการตรวจรับพัสดุก่อนและตรวจรับพัสดุล่าช้า
7. บัญชีวัสดุส่านักงานยังจัดท่าไม่เป็นปัจจุบันมีการเบิกไปใช้ก่อน และยังไม่ตัด
ยอดในทะเบียนคุมวัสดุ
ทั้งนี้ ผู้อ่านวยการส่ านักวิทยบริการฯ ได้ก่าชับให้ บุคลากรทีเกียวข้องด่าเนิน การ
แก้ไขและส่งหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 5)
มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ สรุปผลการตรวจสอบส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ่าปี 2564 ทั้งนี้ ประธานได้ก่าชับให้ผู้ทีเกียวข้องให้ด่าเนินการติดตามใบเสร็จให้แล้วเสร็จ
ภายใน 8 มีนาคม 2564 นี้
4.2 บั น ทึ ก การรั บ ส่ ง งานในหน้ า ที่ ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก าร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุ มร่ว มพิ จารณา บั น ทึ กการรับ ส่ งงานในหน้ าที ต่ าแหน่ ง
ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพือส่ง
มอบงานให้กับผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม่ ทีจะเข้ารับต่าแหน่งในวันที 9

มีนาคม 2564 ว่ามีประเด็นใดทีไม่ครบถ้วน หรือควรเพิมเติม โดยข้อมูลประกอบด้วย (เอกสารประกอบการ
ประชุม หมายเลข 6)
1. อัตราบุคลากรซึงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ่านวน 22 คน
2. บัญชีควบคุมวัสดุของส่านักฯ จ่านวน 1 เล่ม
3. บัญชีควบคุมครุภัณฑ์ของส่านักฯ จ่านวน 1 เล่ม
4. แผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่านวน 2 แผนงาน 23 กิจกรรมย่อย
5. งบแผ่นดิน เงินกัน ปี พ.ศ. 2563 จ่านวน 1 แผนงาน 1 กิจกรรมย่อย
6. ยอดเงินตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี ข้อ 23 (3)
ยอดเงิน
เงินกันปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณแผ่นดิน

จ่านวนเงิน
1,425,000
5,235,700

-

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างด่าเนินการ
อยู่ระหว่างด่าเนินการ

มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ บันทึกการรับส่งงานในหน้าที ต่าแหน่ง ผู้อ่านวยการ
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพือส่งมอบงานให้กับ
ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม่ ทีจะเข้ารับต่าแหน่งในวันที 9 มีนาคม 2564
4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมประจาเดือน มกราคม 2564
ประธานแจ้งให้ทีประชุมร่วมพิจารณา รายงานผลการจัดกิจกรรมประจ่าเดือนมกราคม
2564 โดยในเดือนมกราคม 2564 ส่านักวิทยบริการฯ ได้มีกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม Talk and Joy
วันเด็กยุคใหม่ ใส่ใจ New Normal บน Facebook Live ของส่านักวิทยบริการฯ วันที 8 มกราคม 2564 2)
โครงการเพิมศักยภาพบุคลากรเพือพัฒนาท้องถิน (สายสนับสนุน) เรือง เสริมพลังการสือสารในงานห้องสมุด
วันที 20 มกราคม 2564 3) ประชุมคณะกรรมการประจ่าส่านักฯ ครั้งที 1/2564 วันที 27 มกราคม 2564 4)
กิจกรรมส่งเสริม และรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
คือ นิทรรศการเทศกาลวันคริสต์มาส กิจกรรมท่าการ์ดจากกระดาษ Reuse กิจกรรม Lucky book และ 5)
ส่ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน วันที 28 ธันวาคม 2563 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 7)
มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการจัดกิจกรรมประจ่าเดือน มกราคม 2564
4.4 รายงานผล การจั ด กิ จ กรรม Talk and Joy วั น เด็ ก ยุ ค ใหม่ ใส่ ใ จ New
Normal
ประธานแจ้งให้ทีประชุมร่วมพิจารณา รายงานผลการจัดกิจกรรม Talk and Joy วันเด็ก
ยุคใหม่ ใส่ใจ New Normal บน Facebook Live ของส่านักวิทยบริการฯ เมือวันที 8 มกราคม 2564 ซึงเป็น
กิจกรรมในการส่งเสริมการใช้บริการของส่านักวิทยบริการฯ กิจกรรมหนึง โดยมีผู้เข้า ถึงกิจกรรม จ่านวน 539
คน สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมอืน ต่อไป (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 8)
มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ รายงานผล การจัดกิจกรรม Talk and Joy วันเด็ก
ยุคใหม่ ใส่ใจ New Normal

4.5 รายงานผลโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (สายสนั บ สนุ น )
“เสริมพลังการสื่อสารในงานห้องสมุด”
ประธานแจ้งให้ทีประชุมร่วมพิจารณา รายงานผลรายงานผลโครงการเพิมศักยภาพเพือ
พัฒนาท้องถิน (สายสนับสนุน) “เสริมพลังการสือสารในงานห้องสมุด” เมือวันพุธที 20 มกราคม 2564 ซึงเป็น
กิจกรรมส่าหรับพัฒนาบุคลากรของส่านักวิทยบริการฯ มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จ่านวน 22 คน ผลการจัด
กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน่าความรู้ไปใช้ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 4.47) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้า
ร่วมโครงการอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.27) และความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก
ทีสุด (ค่าเฉลีย 4.59) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การ
เชื อมโยงเนื้ อหาในการอบรมอยู่ ในระดั บ มากที สุ ด (ค่ าเฉลี ย 4.68) รองลงมา การตอบข้ อซั ก ถามและให้
ค่าแนะน่าในการอบรมอยู่ในระดับ มากทีสุ ด (ค่าเฉลีย 4.63) การใช้เวลาด่าเนินการอบรมตามทีก่าหนดไว้
สามารถน่าความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.59) กิจกรรมทีใช้
ประกอบโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.54) และสามารถน่าความรู้ทีได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับผู้อืนได้อยู่ในระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย 4.45) ตามล่าดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข
9)
มติที่ประชุม ทีประชุมเห็ นชอบ รายงานผลโครงการเพิมศักยภาพเพือพัฒ นาท้องถิ น
(สายสนับสนุน) “เสริมพลังการสือสารในงานห้องสมุด”
4.6 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ณ เดื อ น มกราคม 2564 ประจ าปี
งบประมาณ 2564
ประธานแจ้งให้ทีประชุมร่วมพิจารณา รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน
มกราคม 2564 ประจ่าปีงบประมาณ 2564 โดยส่านักวิทยบริการฯ ได้รั บงบประมาณแผ่นดิน จ่านวนรวม
ทั้งสิ้น 5,235,700 บาท ขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที 31 มกราคม 2564 จ่านวน 1,127,280.26
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.53 (ยอดคงเหลื อ 4,108,419.74 บาท) โดยในไตรมาสที 2 มี ย อดตั้ งเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณตามเป้าหมายรวม 4,308,700.00 บาท มียอดเบิกจ่ายตามไตรมาส 1-2 จ่านวน 1,127,280.26
บาท ซึ งต่ ากว่ าเป้ าหมาย จ่ านวน 3,181,491.74 บาท ยอดเบิ ก จ่ า ยตรงเป้ าหมายรายไตรมาส จ่ านวน
1,110,295.28 บาท ยอดเบิกจ่ายไม่ตรงเป้าหมายรายไตรมาส จ่านวน 16,984.98 บาท และยอดเบิกจ่ายเกิน
เป้ าหมาย - บาท สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ ายต่ ากว่าเป้ าหมาย 3,181,419.74 บาท และขอข้ อเสนอแนะในการ
ด่าเนินงานต่อไป (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 10)
มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน มกราคม
2564 ประจ่าปีงบประมาณ 2564
4.7 รายงานผลการดาเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่ว นราชการภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน มกราคม 2564
ประธานแจ้ งให้ ที ประชุ ม ร่ว มพิ จ ารณา รายงานผลการด่ าเนิ น งาน ส่ ว นงานตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ่าเดือนมกราคม 2564
ประกอบไปด้วยงานธุร การ งานเทคนิ ค งานบริการสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามล่ าดับ
(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 11) และขอข้อเสนอแนะในการด่าเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม ทีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการด่าเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการภายใน ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ่าเดือน มกราคม 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 อาจารย์วิบูลย์ ศรีโสภณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามการด่าเนินการจัด
ห้ องสมุด โรงเรีย นวัดธรรมเจดีย์ และโรงเรียนบ้านเขาทั บควาย โดยประธานได้มอบหมายให้ นายประสิท ธิ์
อ่วมเนียม หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และหัวหน้าโครงการจัดบริการวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงานในทีประชุม
โดยนายประสิทธิ์ อ่วมเนียม ได้กล่าวรายงานสรุปภาพรวมของการด่าเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดธรรม
เจดี ย์ และโรงเรี ย นบ้ านเขาทั บ ควาย ให้ ที ประชุ ม รับ ทราบ โดยด่ าเนิ น กิ จกรรม คือ จัด หมวดหมู่ ห นั งสื อ
ปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในห้องสมุด จัดท่าฐานข้อมูลหนังสือด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
มติที่ประชุม ทีประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา .....15.00........น.
ก่าหนดการประชุมครั้งต่อไป (ไม่มี)
ลงชือ

ผู้จดรายงานการประชุม
(น.ส.อณุภา ทานะรมณ์)

ลงชือ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน)

