๑
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องเศตาภรณ์อีสาน ชั้น ๔ อาคาร 12C สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. ผศ.อภิชาต
๒. ผศ.พรภัสสร
๓. นางสาวนรารักษ์
๔. นายสุเทพ
๕. นางสาวอุไร
๖. นางณัฐชนันย์
๗. นายสายชล
๘. นางสาวลาแพน
๙. นายชัยวัฒน์
๑๐. นางปวีณา

โรจนรุ่งสถิตย์
เลิศจะบก
พรตะคุ
ยนต์พิมาย

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

วิทยาเขตสุรินทร์
๑. นายสืบสิทธิ์
๒. นางผกายมาศ
๓. นายธนพล

ผาสุข
เจริญศิริ
เริ่มปลูก

หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตสกลนคร
๑. นายเด่นภา
๒. นางสุกัญญา

แสนเพียง
สีเมือง

หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

๑๑. นายธีรธรรม์
๑๒. นางสาวชนัญชิดา
๑๓. นางสาวอรวรรณ
๑๔. นางวันวิสาข์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
ยนต์พิมาย
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
สารนอก
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
นาดี

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

กลิ่นขจร
โสตรจา
บรรเทา
กาละปัตย์

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผาสุข

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

วิทยาเขตสกลนคร
๑. ผศ.ดร.จันทิมา

พรหมเกษ

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ไม่มาประชุม
วิทยาเขตสุรินทร์
๑. นางสาวสาราญ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ แนะนาผู้บริหาร นายสุเทพ ยนต์พิมาย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
๑.๑.๒ การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์และการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๓ โครงการ RMUTI ONE สามารถแบ่งช่องสัญญาณให้เอกชนใช้บริการได้
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

๓
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เลขานุการการประชุม คณะผู้บริ หารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๓ 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
๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะผู้ บ ริ ห ารด้ า นวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เลขานุ ก ารผู้ บ ริ ห าร
ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติ ผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครังที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒)
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 ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่
๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 วิทยาเขตสกลนครได้ดาเนินการสารวจเรียบร้อยแล้ว
- วิทยาเขตสกลนคร

ความต้องการใช้โปรแกรม Adobe
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ความต้องการใช้โปรแกรม Adobe

สาหรับการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
35 เครื่อง
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ รายงานผลการสารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Adobe
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ)
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ จั ด ท าประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี เพื่อให้การ
ดาเนิ น การตามพัน ธกิ จ ดัง กล่ าวบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ส านัก ฯ จึ งขอแจ้ งประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง บริการวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕
๔.๒ การเปิดบริการอีเมล Microsoft ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพิ่มเติม
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อ
งานวิชาการครังที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชัน ๔ อาคาร
12C สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ พิจารณาการเปิด
บริการอีเมล์ Microsoft ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพิ่มเติม ด้ว ยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการให้บริการอีเมล์ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันการให้บริการอีเมลเป็นการให้บริการ
อีเมลบน G-Suite จากทาง บริ ษั ท Google (name.la@rmuti.ac.th) นอกจากนีในทุก ๆ ปีงบประมาณ ส านักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังดาเนินการจัดหาและให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากทางบริษัท Microsoft เพื่อ
สนั บ สนุ น การท างาน การเรี ย นการสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ท าให้ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี อี เ มลอี ก หนึ่ ง อี เ มล
(name.la@365.rmuti.ac.th) สาหรับใช้บริการ Application จากทาง Microsoft ในการนี สานักฯ จึงมีแนวคิดในการ
จะเปิ ดบริ การอีเมลมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอีส านจาก Microsoft เพิ่มเติมโดยใช้เพียงอีเมลเดียว เพื่อให้
บุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้บริ การ Application ต่าง ๆ ของ Microsoft เช่น E-Mail, Microsoft Office 365,
Microsoft Teams, Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, Calendar และบริการหลักอื่น ๆ จากทาง Microsoft
ได้ด้วยการใช้งานผ่าน Account ของมหาวิทยาลัยเพียง Account เดียว (name.la@rmuti.ac.th) แต่ทังนียังสามารถใช้
บริการต่าง ๆ จาก G-Suite ได้เช่นเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ การเปิดบริการอีเมล Microsoft ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เพิ่มเติม
๔.๓ แนวปฏิบัติในการเสนอคาของบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อ
งานวิชาการครังที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเศตาภรณ์อีสาน ชัน ๔ อาคาร
12C สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๒ พิจารณาแนวปฏิบัติ
ในการเสนอคาของบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มี
มติ เห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติ ฯ และมอบแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห าร ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศแจ้ งไปยั ง แผนกงานข้อ มูล สารสนเทศ กองนโยบายและแผน แจ้ง เวียนหน่ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อให้นาไปปฏิบัติต่อไป
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ แนวปฏิบัติในการเสนอคาของบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๖
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาระบบ RMUTI One Service (โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย ได้ดาเนินการพัฒนาระบบ RMUTI One
Service เพื่อให้บริการในการรับแจ้งปัญหาการใช้งานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีรายชมงคลอีสาน
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ
เห็นชอบ ระบบ RMUTI One Service มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการ
๕.๒ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ครังที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ
เห็นชอบ ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ระบบ RMUTI ONE
วิทยาเขตสกลนคร
๑.บุคคลภายนอกที่ใช้บัญชีชั่วคราว ไม่สามารถเชื่อมต่อ RMUTI ONE ได้
วิทยาเขตสุรินทร์
๑. บุคคลภายนอกที่ใช้บัญชีชั่วคราว ไม่สามารถเชื่อมต่อ RMUTI ONE ได้
๒. ระยะเวลาในการถ่ายข้อมูลสมาชิก (Sync) จากศูนย์กลาง ไปยัง วิทยาเขตใช้เวลานานเกินไป
๓. ตาแหน่งที่ตังของ RMUTI ONE ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน
๔. ระยะเวลาการ Romaming ระหว่าง AP ช้า
๕. อุปกรณ์ AccessPoint มีการ Restart บ่อย ๆ
๖. Switch มีการทางานเสียงดัง (เฉพาะบางเวลา)
๗. การปรับจูนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่มีผลหลังการปรับเปลี่ยน
มติคณะผู้บริหารฯ
มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบและประสานกับบริษัท เพื่อหาแนวทางแก้ไข
๖.๒ ครุภัณฑ์ห้องสมุด (โดยวิทยาเขตสกลนคร)
เนื่องด้วยครุภัณฑ์ห้องสมุด วิทยาเขตสกลนคร ชารุด จึงได้ประสานให้บริษัทเข้าตรวจสอบ โดยบริษัท
แนะนาให้ดาเนินจัดซือทดแทน
มติคณะผู้บริหารฯ
มอบรองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ ส่งข้อมูลบริษัทให้กับวิทยาเขต

๗
๖.๓ ห้องเรียนขนาดเล็ก
การด าเนิ น การจั ด ท าห้ อ งเรี ย นขนาดเล็ ก ได้ มี ก ารส ารวจความต้ อ งการของแต่ ล ะวิ ท ยาเขต หรื อ ไม่ โดย
ผู้อานวยการสานักฯ ชีแจงว่า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เสนอจะดาเนินการในส่วนนี จึงเสนอให้
รองอธิการบดีประจาวิทยาเขต ประสาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ โดย สานักฯ จะดาเนินการ
ในส่วนเทคนิค
มติคณะผู้บริหารฯ
เห็นชอบ
๖.๔ การย้า ยสาขาของนักศึกษาในระบบบริ การการศึกษา (ESS) ควรจะเป็น การลบ นักศึกษาเดิม แล้วสร้ า ง
นักศึกษาใหม่ไม่ใช่การย้าย
กรณีที่นักศึกษา สมัครบัญชีเพื่อเข้าใช้งานในระบบบริการการศึกษา (ESS) แล้วนักศึกษาย้ายสาขา แต่บัญชีไม่ถูก
ย้ายไปด้วย ในกรณีนีควรเป็นการสร้างบัญชีใหม่ และบัญชีเดิมควรถูกลบออก
มติคณะผู้บริหารฯ
ผู้อานวยการสานักฯ จะหารือร่วมกับสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๖.๕ การแสดงผลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ต้องกดเพื่อโหลด
เอกสาร ทาให้เสียเวลา อยากให้แสดงเอกสารได้เลยโดยไม่ต้องกดโหลดอีกครัง
มติคณะผู้บริหารฯ
มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแก้ไข
๖.๖ ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาว์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
พบปัญหาเข้าไปขอรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ได้
มติคณะผู้บริหารฯ
มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการแก้ไข
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

