
 
สรุปมติการประชุม 

คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ คร้ังที ่8 

กลุ่มงานผู้บริหาร 
วนัพฤหัสที ่7 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม ฟ้าใส หมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ 
........................................................................... 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ คร้ังท่ี 8  กลุ่มผูบ้ริหาร มีมติส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
  1.  กจิกรรมพเิศษ ทางวชิาการส าหรับกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ  
   อาจารย ์ดร. เดือนฉาย  ไชยบุตร แจง้วา่ บริษทั ซิสโก ้ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
น าเสนอ และประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ ทางวิชาการส าหรับกลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัฯ  โดยมี 3 
กิจกรรมหลกั พิเศษจาก Cisco ส าหรับ ปี 2562  

1. บริษทั ซิสโก ้ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้  าปรึกษาและเขา้มามีส่วนร่วม  
ส าหรับการวางแผน ออกแบบ และพฒันาระบบ Network Infrastructure Hardware, Software, Services 
ครอบคลุมทุกเทคโนโลยเีครือข่าย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อ มหาวทิยาลยัราชภฏัฯ 

2. บริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นความรู้  
และการพฒันาทกัษะดา้น IT Technology ใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัฯ อยา่งต่อเน่ือง และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัมหาวทิยาลยัฯ และชุมชน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

3. บริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  สนบัสนุน พฒันาศกัยภาพ และ 
แต่งตั้ง มหาวทิยาลยัราชภฏั (ท่ีมีความพร้อม)  เขา้ร่วมโครงการ Cisco Network Academy อยา่งเป็นทางการ 

4. ไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับมหาวทิยาลยั ยกเวน้ อาหารเบรก และอาหารกลางวนั   
สถานท่ีหอ้งฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ Projector, Screen, LAN   

5. ส าหรับมหาวทิยาลยัท่ี ท าMOU กบั Cisco ไปแลว้  จะมีกิจกรรมอ่ืน ๆนอกเหนือ 
จากนั้นตามจุประสงคห์ลกัของ MOU ท่ีมีความร่วมมือพิเศษร่วมกนั 
    

  มติทีป่ระชุม   ใหบ้ริษทั ซิสโก ้ซีสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ประสานไปยงั
มหาวทิยาลยัราชภฏั เพื่อแจง้ขอ้มูลและรายละเอียดในการด าเนินงานต่อไป   
 
 
 
 



2. อนาคตของ ARIT Grand Design 
  ประธาน แจง้ขอความร่วมมือสมาชิกเครือข่ายร่วมกนัก าหนดการด าเนินงานความ
ร่วมมือในอนาคตของเครือข่ายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ (ARIT Grand Design)  
จึงขอความร่วมมือน าเสนอรายช่ือมหาวทิยาลยัท่ีมีความพร้อมเพื่อเป็นแกนน าในการเป็นศูนยใ์หค้  าปรึกษา
ของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเครือข่าย ในดา้นต่าง ๆ  
  มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้สรุปมหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าในการเป็นศูนย ์
ใหค้  าปรึกษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัในเครือข่าย ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี   

1. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (IPV6 ,  Mikrotik)  มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

2. ศูนยแ์นะน าและใหข้อ้มูลดา้น ISO9001 มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

3. ศูนยแ์นะน าใหข้อ้มูล Green Library มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 

4. ศูนยอ์บรม Webometrics  มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

5. ศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไอที มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

6. ศูนยพ์ฒันา Block chain มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
 
 
 
 



 
7. หอ้งสมุดมนุษย ์มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

8. เวบ็ไซตอ์งคค์วามรู้ (KM) มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

9. MOOC  มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

10. Database Schema มหาวทิยาลยัท่ีเป็นแกนน าคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

   

 3.  เจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศไทย คร้ังที ่10 ปี พ.ศ. 2564 
  ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจารณา หน่วยงานเจา้ภาพในการจดัสัมมนา 
ความร่วมมือฯ คร้ังท่ี 10 พ.ศ. 2564  
  มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหส้ านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสกลนคร เป็นเจา้ภาพจดัประชุมเครือข่ายความร่วมมือส านกัวทิยบริการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไทย คร้ังท่ี 10 ปี พ.ศ. 2564   
 

 4.   การประชุมผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัว่ประเทศ  
ผศ. ศรีสุภา  นาคธน กล่าววา่ ในกลุ่มผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่าย ควรมีการจดัประชุมมากกวา่ปีละ 1 คร้ัง   
มติทีป่ระชุม เห็นชอบใหมี้การจดัประชุมปีละ 2 คร้ัง และในคร้ังต่อไปใหจ้ดั 

การประชุม ณ  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒ 



อนาคตของ ARIT Grand Design  ได้ก าหนดการด าเนินงานดังต่อไปนี ้
 

1. มีการก าหนดใหม้หาวทิยาลยั ท่ีมีความพร้อม และความช านาญในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นแกนน าในการ

ด าเนินงาน ดงัน้ี   

ล าดับ
ที่ 

ศูนย์ มหาวทิยาลัยที่เป็นแกนน า 

1. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (IPV6 , Mikrotik) มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   
2. ศูนยแ์นะน าและใหข้อ้มูลดา้น ISO9001 มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

3. ศูนยแ์นะน าใหข้อ้มูล Green Library มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
มหาวทิยาลยันครปฐม 

4. ศูนยอ์บรม Webometrics มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์

5. ศูนยค์วามมัน่คงปลอดภยัทางไอที มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

6. ศูนยพ์ฒันา Blockchain มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
7. หอ้งสมุดมนุษย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัอยธุยา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 

8. เวบ็ไซตอ์งคค์วามรู้ (KM) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 
 
 



9. MOOC มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 

 
10. Database Schema  มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
สกลนคร 

 
 

 
2. การประชุมผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายส านกั

วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ทัว่ประเทศ ใหมี้การจดัประชุมปีละ 2 คร้ัง และในคร้ัง
ต่อไปใหจ้ดัการประชุม ณ  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา ในเดือนกรกฎาคม  2562 
 


