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

เลิศจะบก
ยนต์พิมาย

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

วิทยาเขตสุรินทร์
๑. นางสาวสาราญ
๒. นางผกายมาศ
๓. นายธนพล

ผาสุข
เจริญศิริ
เริ่มปลูก

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตสกลนคร
๑. นายภควัต
๒. นายเด่นภา
๓. นายเติมศักดิ์

นครินทร์สาคร ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
แสนเพียง
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
แสนเพียง
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตขอนแก่น
๑. นางสาวคนึงนิจ

กลิ่นขจร

๑๑. นางสาวชนัญชิดา
๑๒. นางวันวิสาข์

ติรประเสริฐสิน
อ่อนเกิด
บุตรชา
ยนต์พิมาย
แสงศิริ
ฉายะพงษ์
สารนอก
กลิ่นพยอม
แดงจันทึก
นาดี

ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต

๒
๒. นางสาวพิราวรรณ
๓. นางฐิติพร
๔. นายเศรษฐพงศ์

โสตรจา
บรรเทา
กาละปัตย์

หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการ
หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรจนรุ่งสถิตย์
พรตะคุ

หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

วิทยาเขตสุรินทร์
๑. นายสืบสิทธิ์

ผาสุข

หัวหน้างานบริการการศึกษา

วิทยาเขตสกลนคร
๑. นางสุกัญญา

สีเมือง

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เจนศิริวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ไม่มาประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นายธีรธรรม์
๒. นางสาวอรวรรณ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ศูนย์กลางนครราชสีมา
๑. นางสาวกาญจนาภรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
เมื่อคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาครบ
องค์ประชุมแล้ว ประธานการประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุมดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
จ ากั ด นั ด หมายลงนาม MoU ในวั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ ภายหลั ง การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน จังหวัดกรุงเทพฯ
- ความร่วมมืออื่น ๆ การติดตัง Office 365, ห้องเรียน Digital ให้เป็นแบบ Hybrid
- การอบรม Microsoft Innovative Teacher Workshop For RMUTI ในหั ว ข้อ Modernize
Teaching Pedagogy for Hybrid Learning เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ – ๒๙ กั น ยายน ๒๕๖๓
โดยผู้ผ่านอบรมจะได้รับ Certificate จาก Microsoft ประเทศไทย

๓
- การให้ คาปรึ กษาการเรี ยนออนไลน์ Microsoft Imagine Academy (MSIA) การเรี ยนรู้ใ น
รูปแบบ e-Learning
- การจัดกิจกรรมออนไลน์ ประชาสั มพันธ์ผ่ าน Social media platform. ส าหรับ นักศึกษา
ปีที่ 2 – 4
- การให้คาปรึกษา อาจารย์ นักศึกษา วางแผนในการสอบ Certificate ขยายผลให้วิทยาเขตฯ
- University Innovative Lab
๑.๑.๒ มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หารือกับธนาคารกรุงไทย เพื่อดาเนินการพัฒนา
Application U-APP เพื่อรองรับ e-university โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย
๑.๑.๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้สานักฯ ประสาน บริษัท หัวเว่ย (ประเทศ
ไทย) จากัด เข้ามาศึกษาโครงสร้างระบบ IT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และน ามาพิ จ ารณาจั ด ทาแผนร่ ว มกั น โดยเมื่ อวั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๖๓ บริษั ท หั ว เว่ย (ประเทศไทย) จ ากั ด
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสานักฯ หารือเกี่ยวกับการจัดทาความร่วมมือ ศูนย์ CISC และประสาน
ในการลงพืนที่วิทยาเขต ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นมหาวิทยาลัย ลาดับที่ ๕ ที่ทา MOU ร่วมกัน
เรื่องของการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
๑.๑.๔ สานักฯ ประสานกับกลุ่มเครือสหพัฒน์ การทา Business Matching
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ
๑.๒ เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เลขานุการการประชุม คณะผู้บริ หารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทารายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครังที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
จานวน ๗ หน้า โดยรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเบืองต้นจากคณะผู้บริหารฯ แล้ว ซึ่งรับรองโดยไม่
มีการแก้ไข จานวน ๒๓ ท่าน จากผู้เข้าร่วมประชุมทังหมด ๒๓ 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 ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยไม่มีการแก้ไข

๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน
๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการประชุม
คณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติ การประชุมผู้บริหารด้าน
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (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 ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ)
ตามมติที่ ป ระชุม คณะผู้ บ ริ ห ารด้า นวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ครังที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ งานวิทยบริการ
มอบงานวิ ท ยบริ ก ารสรุ ป สถิติ ก ารใช้ บ ริ ก ารแยกรายฐานข้ อ มู ล รายวิท ยาเขต และรายงานเป็น ไตรมาส ในการนี
งานวิทยบริการจึงขอรายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ รายงานสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มอบหมายให้ ผู้ อ านวยการส านั ก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประสานกั บ บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เพื่ อ หารื อ แนวทาง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และ บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
โดยสานักฯ ได้จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟ์ (ประเทศไทย) จากัด แล้ว และสานักฯ
ได้ส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้งานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบเบืองต้นแล้ว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๒)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ (ร่าง) บันทึกข้อความตกลงความร่วมมือ MOU กับ บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จากัด

๕
๔.๓ โครงการรับจ้างเป็นตัวแทนรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส หนังสือเลขที่ CS.BTB ๐๕๓๒/๒๕๖๓ เรื่องนาเสนอโครงการรับจ้าง
เป็นตัวแทนรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ และเคาน์เตอร์
เซอร์วิสโมบายแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยทางบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด นาเสนอรายละเอียดของโครงการรับจ้าง
เป็นตัวแทนรับชาระเงินดังกล่าว (เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๓)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ โครงการรับจ้างเป็นตัวแทนรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัคร
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
๔.๔ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking
(โดย รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่ อ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นอั น ดั บ เว็ บ ไซต์ Webometrics Ranking ของหน่ว ยงานภายในมหาวิ ทยาลั ยฯ นั น เพื่อ ให้
การดาเนินการในการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ Webometrics Ranking
(เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๔)
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะผู้บริหารฯ
รับทราบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์ Webometrics
Ranking มอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก้ไขคาสั่งตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม
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

๖
๕.๒ นัดประชุมครั้งต่อไป
ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ครังที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
จึงเสนอต่อคณะผู้บริหารฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติคณะผู้บริหารฯ
เห็นชอบ ประชุมคณะผู้บริหารด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดหาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ Adobe (โดยวิทยาเขตขอนแก่น)
ขอทราบความก้าวหน้าในการจัดหาซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ Adobe เนื่องจากวิทยาเขตขอนแก่น ต้องใช้ซอฟต์แวร์
ลิขสิทธ์ Adobe ในการเรียนการสอน
มติคณะผู้บริหารฯ
สานักฯ อยู่ระหว่างประสานงานในการดาเนินการจัดหา
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวกาญจนาภรณ์ เจนศิริวงษ์
ผู้จดรายงานการประชุม

นางวันวิสาข์ ยนต์พิมาย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

