๑
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น ๒ อาคารสานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. ผศ.อภิชาต
๒. นางสาวนรารักษ์
๓. นางสาวอุไร
๔. นางณัฐชนันย์
๕. นายสายชล
๖. นางสาวลาแพน
๗. นายชัยวัฒน์
๘. นางปวีณา

โรจนรุ่งสถิตย์
เลิศจะบก
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

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

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

ผาสุข
ผาสุข
เจริญศิริ
เริ่มปลูก

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตสกลนคร
๑. ผศ.ดร.จันทิมา
๒. นายเด่นภา
๓. นางสุกัญญา

พรหมเกษ
แสนเพียง
สีเมือง

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

๙. นายธีรธรรม์
๑๐. นางสาวชนัญชิดา
๑๑. นางสาวอรวรรณ
๑๒. นายสุเทพ

ติรประเสริฐสิน
บุตรชา
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
สารนอก
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
นาดี

๒
วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นางสาวคนึงนิจ
๒. นางสาวพิราวรรณ
๓. นางฐิติพร

กลิ่นขจร
โสตรจา
บรรเทา

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ

อ่อนเกิด

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นายเศรษฐพงศ์

กาละปัตย์

หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางวันวิสาข์
๒. นางสาวกาญจนาภรณ์

ยนต์พิมาย
เจนศิริวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สายญาติ
ม่วงมณี
วงษ์พระลับ

บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. ผศ.พรภัสสร

วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นายสยาม
๒. นายสัญญา
๓. นายอาทิตย์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศ ดาเนินการตรวจรับแล้ว ขณะนี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาลังดาเนินการจัดทาคู่มือโดยจะเผยแพร่และให้วิทยาเขตนาไปใช้เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

๓
๑.๑.๒ RMUTI ONE Mobile Application ได้นาเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (CEO) แล้ว กาลังนาเข้าสู่ Play Store และ App store เพื่อให้ดาวน์โหลดใช้งานต่อไป
๑.๑.๓ แนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณฯ สาหรับพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อยู่ระหว่าง
นาเสนอต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และจะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (CEO) ต่อไป
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เลขานุการการประชุม คณะผู้บริ หารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเบืองต้นจากคณะผู้บริหารฯ แล้ว ซึ่งรับรองโดยไม่มีการ
แก้ไข 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 ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการประชุม
คณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมผู้บริหารด้านวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 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 ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๔
๓.๒ รายงานผลการสารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe
สืบเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวาระที่ ๔.๒ มติที่
ประชุม มอบให้ทุกวิทยาเขตสารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe เพื่อการเรียนการสอน การออกแบบ นัน
ในการนี วิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตสุรินทร์ได้ดาเนินการสารวจเรียบร้อยแล้ว
- วิทยาเขตขอนแก่น

- วิทยาเขตสุรินทร์
• สานักงานวิทยาเขตใช้งานในส่วนของ แผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทาเว็บไซต์
แบนเนอร์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์
• คณะเทคโนโลยีการจัดการใช้งานในส่วนของนักศึกษาใช้งานในรายวิชาที่ต้องออกแบบ การทา
เว็บไซต์ แบนเนอร์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์
• คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานในส่วนของนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องใช้งาน
ออกแบบ การทาเว็บไซต์ แบนเนอร์ หรือป้ายประชาสัมพันธ์
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ รายงานผลการสารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe

๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ)
ตามมติที่ป ระชุม คณะผู้ บ ริ ห ารด้า นวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน ผ่ า นระบบสื่ อ สารทางไกล ครั งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๑๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๒
งานวิทยบริการได้จัดทาสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระ
ที่ ๔.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โดย หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้รับอนุมัติโ ครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรายงานผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่มีความสัมพันธ์กับ
วิทยาเขต ดังนี
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
จัดซือลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ประจาปี
อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ได้รับอนุมัติดาเนินโครงการแล้ว)
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบบริการการศึกษา (ESS) ประจาปี
อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT) ประจาปี อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ได้รับอนุมัติดาเนินโครงการแล้ว)
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใน (BI)
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ได้รับอนุมัติดาเนินโครงการแล้ว)
ค่าจ้างเหมาบารุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเชิงอัตโนมัติ (E-Documents) อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต เมนู การลงทะเบียนสมาชิก
(โดย หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตขอนแก่น)

ระบบจัดการข้อมูลและบริการอินเทอร์เน็ต ในส่วนของเมนู ลงทะเบียนสมาชิก เกิดข้อผิดพลาด หลังจาก
ที่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทาการลงทะเบียนสร้างบัญชีสมาชิก เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลั ยฯ
ซึ่งอาจทาให้ผู้ใช้งานเกิดการเข้าใจผิดว่าตนเองลงทะเบียนไม่สาเร็จ เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ
มอบแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการ
แก้ไข และรายงานในการประชุมครั้งต่อไป และแจ้งเวียนวิทยาเขตเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว
๕.๒ พิจารณาปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ESS) (โดย หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
ขอนแก่น)
ปั จ จุ บั น ระบบบริ ก ารการศึ ก ษา (ESS) ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ มี ก ารพั ฒ นาให้ ใ ช้ ง านได้ ห ลายโมดู ล
เช่ น ระบบริ ก ารการศึ ก ษา ระบบบริ ห ารงานบุ ค ลากร ระบบประเมิ น การเรี ย นการสอน ฯลฯ ซึ่ ง แต่ ล ะโมดู ล
มีการทางานที่สอดคล้องกัน แต่ทังนีในการใช้งานของแต่โมดูลนัน กลับต้องทาการ Login ใหม่ทุกครังที่เปลี่ยนไปใช้โมดูล
ใหม่ทังที่เป็นระบบเดียวกัน ดังนัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน จึงขอเสนอให้ปรับเป็น SSO ทุกระบบ
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าควรมีการดาเนินการดังนี้
๑. แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกวันลา ทีเ่ กินข้อกาหนด ๓๐ วัน
๒. การเข้าสู่ระบบ (Login) ควรดาเนินการให้เป็น SSO ทุกโมดูล
๓. กรณีมอี าจารย์ใหม่ เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ ควรมีการกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้พื้นฐานทันที
๔. มี Alert ระบบแจ้งเตือนอาจารย์ ในการอนุมัติการลงทะเบียน

๗
มอบแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดังนี้
๑. ดาเนินการแจ้งบริษัทผู้รับจ้างบารุงรักษาระบบดาเนินการข้อ ๑ – ๓ ในการบารุงรักษา
ระบบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ข้อ ๔ ให้นาไปบรรจุในการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ESS) รอบถัดไป
๕.๓ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครังที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ
เห็นชอบ ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ระบบการแจ้งเตือน E-Document (โดยวิทยาเขตสกลนคร)
มติคณะผู้บริหาร
มอบแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประสานบริษัทฯ เปิดระบบการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกการแจ้งเตือน
ตามความต้องการต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นายสุเทพ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

