๑
รายงานการประชุม
หารือแนวทางการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น ๒ อาคารสานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นางสาวอุไร
๕. นางณัฐชนันย์
๖. นายรัญชน์
๗. นางสาวลาแพน
๘. นายชัยวัฒน์
๙. นายทศพล

สุประดิษฐ์
โรจนรุ่งสถิตย์
พรตะคุ
เลิศจะบก
ยนต์พิมาย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานวิทยบริการ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าแผนกงานธุรการสานัก
หัวหน้าแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและ
เทคโนโลยีการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

วิทยาเขตสุรินทร์
๑. นางสาวสาราญ
๒. นายสืบสิทธิ์
๓. นางผกายมาศ
๔. นายธนพล

ผาสุข
ผาสุข
เจริญศิริ
เริ่มปลูก

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตสกลนคร
๑. นายเด่นภา

แสนเพียร

หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐. นางสาวอาภาพร
๑๑. นายธีรธรรม์
๑๒. นางสาวอรวรรณ
๑๓. นางสาวชนัญชิดา
๑๔. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
แถวโสภา
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
บุญใส

๒
วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นางสาวพิราวรรณ
๒. นางฐิติพร
๓. นายเศรษฐพงศ์
ผู้ไม่มาประชุม
วิทยาเขตสกลนคร
๑. ผศ.ดร.จันทิมา
๒. นางสุกัญญา
วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นางสาวคนึงนิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางวันวิสาข์
๒. นางสาวกาญจนาภรณ์
๓. นางสาวกัญญาภัทร
๔. นางรัชดาพร
๕. นางสาวกิติยา

โสตรจา
บรรเทา
กาละปัตย์

หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พรหมเกษ
สีเมือง

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา

กลิ่นขจร

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ยนต์พิมาย
เจนศิริวงษ์
ชูพุทธพงษ์
บุญไมตรี
นิวาศานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหาร ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ

๓
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เพิ่มเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๘, ๔.๙ – ๒ และ ๔.๑๐ โดยเลขานุการได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว
ทางอีเมลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสานัก เพื่อโปรดทราบ
มติคณะกรรมการบริหารสานัก รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๖๒ (โดย รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ)
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโ นโ ลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี พั น ธ กิ จ ให้ บ ริ ก า ร
ด้านวิทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ในการนี เพื่อให้
การดาเนินการตามพันธกิจ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงได้จัดทา ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
๒๕๖๒ แล้ว ทังนีระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่
๔.๑)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ ๒๕๖๒
๔.๒ การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(โดย นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ ตาแหน่ง บรรณารักษ์)
ด้ว ยส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ห ลากหลาย ทั งฐานข้ อ มู ล ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา บอกรั บ ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ
ทุกมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลที่บอกรับเอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สานักฯ ได้จัดหาฐานข้อมูล
ที่นอกเหนือจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับ และจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

๔
๔.๓ การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
(โดย นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารน าระบบ ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) ซึง่ พัฒนา
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
โดย ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ALIST เวอร์ชั่ น ปัจจุบัน คือ เวอร์ชั่ น ๔.๐ ซึ่งเป็น เวอร์ชั่ นล่ าสุ ด โดยใน
เวอร์ ชั่ น ล่ า สุ ด นี ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบให้ เ ป็ น ระบบห้ อ งสมุ ด สาขา เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในด้ า นการสื บ ค้น
ผ่านโปรโตคอล Z39.50 และสนับสนุนการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Union Catalog (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
๔.๔ ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
(โดย นางรัชดาพร บุญไมตรี ตาแหน่ง บรรณารักษ์)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union
Catalog) สาหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทาหน้าที่พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
สหบรรณานุ ก รม เพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล บรรณานุ กรม
เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากร ห้องสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครังเดียว
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก แล้ ว และทางส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการลงรายการสหบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐาน
เดีย วกัน การอัพโหลดข้อมูล บรรณานุ กรมเข้าระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ส าหรับสถาบันอุดมศึก ษา
ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการทารายการ (UC Connexion Client) และการเตรียมความพร้อมสาหรับการให้บริการยืมคืน
ระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม จากการเข้าร่วมประชุม และอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นประจาทุกปี
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
๔.๕ ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)
(โดย นางรัชดาพร บุญไมตรี ตาแหน่ง บรรณารักษ์)
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

๕
ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยนักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร ที่เข้าใช้บริการ จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย
ปั จ จุ บั น ได้มีการ migrate ข้อมูล จากระบบเดิม เข้าสู่ ระบบใหม่ และบุคลากรที่รับผิ ดชอบของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมอบรมการใช้งาน การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ นั กศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลงานต่าง ๆ ให้สังคมได้ นา ไปปรับใช้ ต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนา
ประเทศต่อไป
นอกจากนี TDC ยังได้เตรียมการทางานที่สามารถเชื่อมโยงคาค้นไปยังฐานข้อมูลอื่น ที่ รองรับ Z39.50
ซึ่งจะทาให้การป้อนคาค้นครังเดียวสามารถสืบค้นฐานข้อมูลอื่น ๆ ของโครงการได้ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๕)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC)
๔.๖ การดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน จานวน ๑ ระบบ
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ได้พิจารณาการปรับปรุงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครังที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยผูกพันข้ามปี ๓ ปี และมอบหมายให้สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รั บจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ งานบริหารสินทรัพย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน
จ านวน ๗๗,๓๐๗,๔๐๐ บาท ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ างการด าเนิน งานในขั นตอนการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
เมื่อมหาวิทยาลัยได้บริษัทคู่สัญญาแล้ว จะมีระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน โดยสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการสารวจพืนที่และได้กาหนดแผนการติดตังครุภัณฑ์ในโครงการในพืนที่ของแต่ละ
วิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๖)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ มทร.อีสาน จานวน ๑ ระบบ
๔.๗ การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เวอร์ชั่น ๒
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Documents) เวอร์ชั่น ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยมีกาหนดเปิดใช้งานระบบในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และมีกาหนดการจัดอบรมการใช้งานระบบสาหรับผู้ดูแล
ระบบและผู้ใช้งานระบบ ดังนี

๖
๑. นครราชสีมา
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. วิทยาเขตขอนแก่น สุรินทร์ และสกลนคร วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เวอร์ชั่น ๒ เสนอแนะให้มี
การอบรมของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในวิทยาเขต
เพื่อความสะดวกของวิทยาเขตและความทั่วถึง มอบหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ ประสานกับ
บริษัทฯ
๔.๘ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร รับผิดชอบดูแลและบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประกอบด้วย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบติดตามโครงการออนไลน์
(OPT) ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (BI) และระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E-Document) ซึ่งในแต่ละ
ปี ง บประมาณ ส านั ก มี ก ารด าเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปรั บ ปรุ ง และบ ารุ ง รั ก ษาระบบตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน และตามกระบวนการทางานที่มีการเปลี่ยนแปลง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการ
ดาเนินงานในการปรับปรุงและบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีกระบวนการในการ
ทางานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระบบ โดยมีความเห็นร่วมกัน คือ หากหน่วยงาน มีความประสงค์ต้องการปรับปรุง
ระบบ ให้ ห น่ ว ยงานเป็ น ผู้กาหนดความต้องการผ่ านการเห็ นชอบจากหั วหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน และส่งมายังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะพิ จ ารณาความเหมาะสมและงบประมาณ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( CIO)
ของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน (CEO) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
๔.๙ การพัฒนาระบบ RMUTI Mobile Application เฟสที่ ๑
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดาเนินการพัฒนา Mobile
Application เพื่อให้บริการนั กศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต โดยในเฟสที่ ๑ Mobile
Application ทางานร่วมกับระบบบริการการศึกษา (ESS) ซึ่งนักศึกษาสามารถเรียกดูปฏิทินการศึกษา ผลการศึกษา และ
ตารางเรียน ผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ทังนี แผนกงานระบบ

๗
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ได้จัดทาคู่มือการใช้งาน Mobile Application ทังในรูปแบบเอกสาร และวิดีทัศน์แนะนา
การใช้งาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๙)
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ การพัฒนาระบบ RMUTI Mobile Application เฟสที่ ๑ โดยวิทยาเขตสุรินทร์ เสนอแนะ
ให้ระบบสามารถที่จะแจ้งเตือน เมื่อถึงกาหนดต่าง ๆ ได้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะดาเนินการให้แจ้งเตือนได้ ในระยะที่ ๒ ของการพัฒนาระบบ
๔.๑๐ บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน สาหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักได้ดาเนินการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ ซึ่งได้รับ
ลิขสิทธิ์การใช้งาน จานวน 650 FTE นอกจากนีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังได้รับ
สิทธิพิเศษในการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ของ Microsoft แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น Microsoft Office 365, Microsoft
Azure Dev Tools for Teaching เป็นต้น
ทังนี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดจัดกิจกรรมการอบรมแนะนาการใช้งานและสิทธิประโยชน์ที่
บุคลากรและนั กศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลอีส านจะได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft โดยได้
กาหนดการจัดการอบรมไว้เบืองต้น ดังนี
๑. นครราชสีมา
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔. วิทยาเขตสกลนคร วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จึงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สาหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อี ส าน โดย ๑. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะรั บ หน้ า ที่ หารื อ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน (CEO) เรื่ อ งการสอบใบรั บ รอง
มาตราฐานให้เหมือนกันทุกวิทยาเขต โดยครอบคลุมไปในส่วนของนักศึกษาและบุคลากร ๒. สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดาเนินการจัดทาคาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ทัง้ หมด
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- ไม่มี –

๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ วิทยาเขตสุรินทร์ เสนอให้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปเยี่ยมยังวิทยาเขต เพื่อหารือ
ประชุมซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดาเนินการในวิทยาเขต
มติที่ประชุม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอกาหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือผ่านระบบการสื่อสาร
ทางไกล ในทุก ๆ ไตรมาส และการตรวจเยี่ยมวิทยาเขต สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะวางแผนดาเนินการต่อไป
๖.๒ พิจารณาการจัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุก ๆ ไตรมาส
๖.๓ วิทยาเขตสกลนคร ครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้รับจากศูนย์กลางชารุด
มติที่ประชุม ให้หาแนวทางในการจัดหาหาครุภัณฑ์ชุดใหม่ทดแทน โดยวิทยาเขตจะปรึกษาร่างขอบเขตของงาน
(TOR) ของครุภัณฑ์จากศูนย์กลาง เพื่อความสอดคล้องกับระบบเดิมที่มีอยู่
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

