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รายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ครั้งที่ 4/2561 

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1 อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต  
2 นายอโณทัย อรุณเรือง 
3 นายอัครเดช สินแต่ง 
4 นายสุรวิช สุนทรเสนีย์กุล 
5 นายณัฐ พลอยอ่อง 
6 นางสาวสุธาสิน ี ยกระดับชั้น 
7 นางลลิสา สหนาวิน 
8 นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายจรูญพันธ์ สหนาวิน 
2 นายรุจิโรจน ์ กังเจริญสัมพันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งที่ประชุมทราบ 
ดังนี้  

1. จากที่ได้ประชุมร่วมกับผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้าฝ่าย
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจะมีโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) 
ทดแทน server สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2561 

2. ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ งานเว็บไซต์จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์อาจารย์ 
เนื่องจากพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์อาจารย์นั้นเต็มไม่เพียงพอกับการใช้งานปัจจุบัน แต่อย่างไรก็
จะน าเรื่องปรึกษาหารือกับผู้อ านวยการส านักฯ อีกครั้ง  

3. แจ้งฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ งานเว็บไซต์ให้ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์หลักมหาวิทยาลัยฯ หากมี
ข้อมูล/เนื้อหาส่วนใดที่ไม่ใช้งานแล้วหรือไม่มีประโยชน์ให้น าออกจากหน้าเว็บหลักได้เลย 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.  รับรองรายงานการประชุม 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 

3/2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
 จากการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในวาระที่ 4.3 
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศขอรายงานติดตามผลการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยปัจจุบันสามารถบรรลุตัวชี้วัด การฝาก Link กับหน่วยงาน
ภายนอก (ในประเทศ) และการฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ) แต่ยังคงเหลือส่วนของการ
ฝาก Link กับหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ที่ยังไม่ส าเร็จ ซึ่งทางมรภ.สวนสุนันทาได้รับความ
ร่วมมือกับหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนถิ่น (อปท.)  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุครสงคราม และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์ประจ าหน่วยงานที่
ต้องเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้ 

 

 
 
มติที่ประชุม : ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 แจ้งผลการด าเนินการติดตั้ง IPv6 ส าหรับ Web Server 

 ตามท่ีทา่นผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เคยให้ข้อสังเกตเรื่องการ
จัดอันดับ Website นั้น หากมีการใช้ IPv6 แล้วอาจจะท าให้การเรียกใช้งาน Website มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทางฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตจึงได้ท าการทดลองติดตั้ง IPv6 และปรับปรุงการตั้งค่าในอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น CoreNetWork, DNS Server, FireWall, Router, F5 load balancer 

ทั้งนี้พบว่าตัวอุปกรณ์ FireWall ต้องท าการปรับปรุงเพ่ิมเติม แต่เนื่องจาก อุปกรณ์ FireWall ได้หมด
ระยะประกันไปแล้ว ไม่สามารถปรับปรุงได้ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แจ้งประสานไปยังบริษัทผู้ขาย
ที่ดูแลอุปกรณ์ FireWall ให้เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงอุปกรณ์ชั่วคราว ทั้งนี้คาดการณ์ว่าเดือนเมษายน 
น่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ควบคู่ไปกับ IPv4 เดิม 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

4.2 แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตามที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (www.itcenter.ssru.ac.th) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท าให้มีการเข้ามาของ bot และ
จะส่งผลกับการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอส่ง username + 
password ให้สิทธิ์เข้าถึงเพ่ือจัดการข้อมูล ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกคนในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และขอความร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าว อย่างน้อย 1 อาทิตย์ต่อ 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 5.1 พิจารณาแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
จากการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายระบบเครือข่ายและ

อินเตอร์เน็ตได้ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมพ้ืนที่อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) เมื่อพบว่าพ้ืนที่ดิสก์ที่จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เหลือพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บข้อมูลใน
ปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอยและด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ต่อจากนี้จึงขอเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
ส าหรับส่วนการจัดเก็บ/รวมถึงการปรับการจัดเก็บฐานข้อมูลแยกตามปี เพ่ือให้การท างานของระบบเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอแผนการปรับปรุงระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) และงบประมาณค่าใช้จ่ายมา  

 
มติที่ประชุม : จะน าเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารส านักฯ รอบถัดไปประจ าเดือนพฤษภาคม 61 
 
 5.2 หารือแนวทางการอัพโหลด e-book ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์นอก มีการจัดท าe-book ของหน่วยงานตัวเอง
จ านวนมากขึ้น แต่เว็บไซต์หน่วยงานที่ใช้ในปัจจุบันไม่รองรับการ upload file e-book ซึ่งในการ upload 
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file แต่ละครั้ง ทางหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้บางครั้งอาจจะช้าไม่ทัน
ต่อการใช้งาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
หารือแนวทางให้หน่วยงานสามารถจัดการ การ upload file ได้ด้วยตัวเอง อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณและสรุปดังนี้ 

1. ก าหนดให้เข้าใช้งานผ่าน VPN ก่อน โดยออกรหัสผ่านการเข้าใช้งานเฉพาะให้แต่ละหน่วยงาน 
2. เมื่อผ่าน VPN มาแล้วต้องเข้าใช้งานผ่าน FTP โดยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศต้องก าหนด

รหัสผ่านการเข้าใช้งานเฉพาะให้แต่ละหน่วยงาน 
3. ท าการอัพโหลดไฟล์ e-book  
4. ขึ้นออนไลน์ Online 

 
 5.3 หารือการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายส าหรับภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

ตามที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสนอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
สามารถแจ้งซ่อมผ่านระบบได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือการพัฒนาระบบแจ้งซ่อม 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้นายณัฐ พลอยอ่อง ศึกษาระบบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือมาพัฒนาระบบแจ้งซ่อมส าหรับมหาวิทยาลัยฯ  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป 
 ขอนัดประชุมครั้งต่อไป เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
             (นางสาววราภรณ์  นราประเสริฐวงศ์)   

                       ผู้บันทึกการประชุม  
 

       
                 (นายอโณทัย อรุณเรือง) 

                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


