๑
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม 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. นางปวีณา

โรจนรุ่งสถิตย์
เลิศจะบก
ยนต์พิมาย

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

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

ผาสุข
ผาสุข
เจริญศิริ
เริ่มปลูก

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตสกลนคร
๑. นายเด่นภา
๒. นางสุกัญญา

แสนเพียง
สีเมือง

หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

๑๐. นายธีรธรรม์
๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
แถวโสภา
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
นาดี

๒
วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นางสาวคนึงนิจ
๒. นางสาวพิราวรรณ
๓. นางฐิติพร
๔. นายเศรษฐพงศ์

กลิ่นขจร
โสตรจา
บรรเทา
กาละปัตย์

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พรตะคุ

หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

วิทยาเขตสกลนคร
๑. ผศ.ดร.จันทิมา

พรหมเกษ

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางวันวิสาข์
๒. นางสาวกาญจนาภรณ์
๓. นางสาวกิติยา

ยนต์พิมาย
เจนศิริวงษ์
นิวาศานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สายญาติ
ลองศรี

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

ผู้ไม่มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางสาวอรวรรณ

วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นายสยาม
๒. นางสาวธนภร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เมื่อคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอวาระด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังนี

๓
๑. พิจารณาการดาเนินงานด้านการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๒. พิจารณารายงานการจัดทาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอิงตามโครงสร้าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาการย้ายบริการอีเมลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากเดิมใช้บริการของ Google
ไปใช้บริการ Microsoft
(เอกสารประกอบวาระที่ ๑.๑.๑)
๑.๑.๒ ขอเชิญผู้อานวยการสานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเพื่อหารือการย้ายบริการอีเมล
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ในวั น อั ง คารที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชัน ๔ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑.๓ ระบบสารสนเทศของมหาวิ ทยาลั ย ส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ดู แ ลเกี่ ย วกั บการ
บารุงรักษาระบบรวมไปถึงการจัดอบรมผู้ดูแลระบบ จึงขอให้วิทยาเขต ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เลขานุการการประชุม คณะผู้บริ หารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเบืองต้นจากคณะผู้บริหารฯ แล้ว ซึ่งรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
จานวน ๒๒ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทังหมด ๒๒ ท่าน (เอกสารประกอบวาระที่ ๒.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติคณะผู้บริหารฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารด้ า นวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่อปฏิบั ติตามมติคณะผู้ บ ริ ห ารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เลขานุการประชุมคณะ
ผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติ การประชุม ผู้บริหารด้านวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เอกสารประกอบวาระที่
๓.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ รั บ ทราบ รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ก ารประชุ ม คณะผู้ บ ริ ห ารด้ า นวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายละเอียดการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณเงินรายได้
(ศูนย์กลางนครราชสีมา) (โดย รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ)
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุมัติดาเนินการจัดซือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณเงินรายได้ (ศูนย์กลางนครราชสีมา) เพื่อให้การดาเนินการตามพันธกิจ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ขอรายงานรายละเอียด
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณเงินรายได้ (ศูนย์กลางนครราชสีมา) (เอกสาร
ประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ

รับทราบ รายละเอียดการจัดซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณเงินรายได้ (ศูนย์กลางนครราชสีมา) มอบงานวิทยบริการ สรุปสถิติการใช้บริการ
แยกรายฐานข้อมูล รายวิทยาเขต และรายงานเป็นไตรมาส

๔.๒ รายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรมการอบรมสัมมนา หัวข้อ Microsoft Maximize Benefit สาหรับบุคลากร
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน โครงการลิขสิทธิ์ ซอฟต์แ วร์ ร ะบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมออฟฟิศ (โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดการอบรม/สัมมนา
การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สาหรับสถานศึกษา (Maximize Benefit) เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานโปรแกรม และสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์จาก Microsoft ในการนีแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอรายงานผล

๕
การดาเนินกิจกรรมการอบรม/สัมมนา การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์สาหรับสถานศึกษา (Maximize
Benefit) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ

รับทราบ รายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรมการอบรมสัมมนา หัวข้อ Microsoft Maximize
Benefit สาหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการ
ลิขสิทธิ์ ซอฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ มอบทุกวิทยาเขต ดาเนิน การ
ส า ร ว จ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ Adobe เ พื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
การออกแบบ และรายงานกลั บ ไปยั ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อดาเนินการต่อไป

๔.๓ รายงานผลการดาเนินงานการจัดการอบรมผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(โดย ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินโครงการจ้างเหมาบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบบริหาร
ทรัพยากร (ERP) ระบบบริการการศึกษา (ESS) ระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (BI) และระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E-Documents) ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าว ได้กาหนด
หลั กสู ตรอบรมการใช้งานระบบให้ แก่ผู้ ใช้งานในระดับผู้ ใช้ทั่ว ไป และระดับผู้ ดูแลระบบ ในการนี แผนกงานระบบ
สารสนเทศเพื่ อการบริ ห าร ขอรายงานผลการดาเนิน งานการจั ดการอบรมผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
ทังนีวิทยาเขตขอนแก่น ได้หารือ ว่า ระบบ BI ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลตามเวลาจริง (Real Time) และ ระบบ
ERP สามารถนาเสนอข้อมูลเพื่อตอบการประกันคุณภาพการศึกษาได้หรือไม่ โดยเสนอให้ทาในรูปแบบ Dashboard
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานการจัดการอบรมผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมาย แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาเรียนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ เพื่ อ หารื อ ด้ า นกองคลั ง และระบบบริ ห ารทรั พ ยากรองค์ ก ร (ERP) ในศู น ย์ ก ลาง
นครราชสีมาและวิทยาเขต
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครังที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา

๖
มติคณะผู้บริหารฯ

ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
(โดยวิทยาเขตสกลนคร)
ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีวัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔ นัน แต่เนื่องด้วยตัวชีวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายตัว วิทยาเขตไม่สามารถตอบได้
มติคณะผู้บริหารฯ มอบทุก วิทยาเขต พิจ ารณาทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ พร้ อมรวบรวมและรายงาน
ปัญหา ส่งกลับไปยัง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๒
๖.๒ การเพิ่มคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ด้วยงานบริการการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์มีแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนกงานวิทยบริการ รวมเป็น ๒ แผนกงาน แต่วิทยาเขตสกลนครมีเพียงแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกงานเดียว ทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ ไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มติคณะผู้บริหารฯ มอบแผนกวิ ท ยบริ ก ารและงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาเขตสกลนคร น าเสนอให้
วิทยาเขตสกลนคร ด าเนิน การปรั บโครงสร้า งภายงานในบริการการศึกษา ให้เ หมือนกับ
วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์
๖.๓ ระบบหลักสูตร ในระบบบริการการศึกษา (ESS) (โดยวิทยาเขตสุรินทร์)
ในระบบบริการการศึกษา (ESS) เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรที่ศูนย์กลางนครราชสีมา หลักสูตรที่มี
การปรับปรุงจะไม่มีการปรับปรุงไปยังวิทยาเขต ดังนัน หากมีการปรับปรุงหลักสูตรที่ศูนย์กลางนครราชสีมา จะเป็นได้
หรือไม่ที่จะมีการปรับปรุงไปถึงวิทยาเขตด้วย
มติคณะผู้บริหารฯ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดาเนินการประสาน สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อดาเนินการต่อไป
๖.๔ การชาเงินในระบบรับสมัครนักศึกษา ไม่รองรับการชาระผ่าน Counter Service (โดยวิทยาเขตสุรินทร์)
มติคณะผู้บริหารฯ ขอความกรุณา วิทยาเขตสุรินทร์ ทาหนังสือ ถึง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อหารือต่อไป

๗
๖.๕ การซ่อมแซมและบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (โดยวิทยาเขตสุรินทร์)
ตามที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ศู น ย์ ก ลางนครราชสี ม า แผนกงานวิ ท ยบริ ก าร
วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์ และ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิทยาเขตสกลนคร ได้มี
การใช้ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ปัจจุบันประตู ป้องกันทรัพยากรสูญหายของวิทยาเขตสุรินทร์ชารุด และยังไม่ได้รับการ
ซ่อมแซม เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับจ้างในการบารุงรักษา ซึ่งศูนย์กลางนครราชสีมา ได้ทาสัญญาการบารุงรักษากับบริษัท
ยูทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด สาหรับจ้างบารุงรักษาระบบดังกล่าว เพื่อให้ระบบห้ องสมุดอัจฉริยะได้รับการซ่อมแซม
บารุงรักษา แผนกงานวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์ และ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในวิทยาเขตสกลนคร จึงอยากทราบข้อมูลผู้รับจ้าง เพื่อที่จะได้ติดต่อประสานงานกันต่อไป
มติคณะผู้บริหารฯ มอบงานวิทยบริการ ส่งข้อมูลบริษัทฯ ให้กับวิทยาเขต
๖.๖ ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ระบบ OPAC Online จะมีการอัพเดทหรือไม่
มติคณะผู้บริหารฯ มอบทุกวิทยาเขต รวบรวมและสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะมายัง สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดาเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

