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คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงานหลักเล่ มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่ง
เป็ น เอกสารแสดงเส้ น ทางการท างานหลั ก ตั้ง แต่ เ ริ่ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด กระบวนการ โดยระบุขั้ น ตอน
การดาเนินงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถ
ศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบ และมี ประสิ ทธิภ าพมากขึ้น จากคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของงานบริ หารงานทั่ว ไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่อ ให้ ผู้ ป ฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธี การปฏิบัติง าน รวมทั้งประกาศ
ระเบี ยบ ข้อบังคับ ที่เกี่ย วข้องในการจัดทากระบวนการจัดประชุม คณะกรรมการดาเนินงานและ
ดาเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านแทนกั น ได้ ซึ่ ง
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว และยัง
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา และ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน และส่งเสริมให้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นกาลังใจให้
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี

นางยุพิน กิจที่พึ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
มกราคม 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ ค่านิยม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอน กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาปฏิทินพร้อมกาหนดกรอบวาระการประชุม
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
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4.1 เขียนแบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4.2 การเตรียมสถานที่ประชุม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.1 การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดเตรียมแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสารเบิกจ่าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6.1 แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
6.2 เอกสารที่ใช้เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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และการจัดพิมพ์รายงานการประชุม
7.1 การดาเนินการประชุม
7.2 การบันทึกเสียงพร้อมจดรายงานการประชุม
7.3 การจัดทารายงานการประชุม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 8 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม
8.1 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุมในการประชุม
ครั้งนั้นใช้สาหรับกรณีเร่งด่วน
8.2 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม
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โดยการแจ้งเวียน
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 9 การแก้ไขรายงานการประชุม
9.1 การแก้ไขรายงานการประชุม
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 10 การจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10.1 การจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่
1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ขั้นตอนกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 วาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
7 ปกเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร
9 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
10 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
11 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
13 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
14 หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) เชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 กาหนดการประชุม (เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม)
16 แบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
17 การจัดโต๊ะประชุมรูปแบบ CONFERENCE
18 การจัดโต๊ะห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์
19 การจัดโต๊ะประชุมห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
20 การจัดเตรียมน้าดื่มสาหรับการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
23 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
24 ใบรายการขอเบิกเงิน
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบล
ประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-3527-6555-9
โทรสาร 0-3532-2076 ก่อ ตั ้ง มาตั ้ง แต่ร ัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพ ย์ จานวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่ บ ริ เวณหลั ง พระราชวังจัน ทรเกษม สอนวิช าสามัญอนุโ ลมตามหลั กสู ต ร
มัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ.2458 ได้มีการเปลี่ ยนแปลงระเบียบการฝึ กหั ดครู มูลหั วเมืองของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ.2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ.ศ.2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรีย นฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ.2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า “โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ.2479 ย้ ายโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู มูลจากต าหนักเพนี ยดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ ตาบล
หัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอนเมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2479 เป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ.2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ.2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ.2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหั ดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึ กหั ดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะ
ขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
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พ.ศ.2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้า
กับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ.2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.
หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอก
ฟิสิกส์)
พ.ศ.2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มี
วุฒิเดิม ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ.2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ.2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.)
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ.2528 เริ่มเปิ ดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ.2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ.2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เริ่มมีผล
บังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
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วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิ ตและพัฒนาครู ที่มี สมรรถนะเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่ น เป็ นศูนย์กลางการบริ หารจั ดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริ งเพื่ อสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ บนพื้ นฐานของภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิ ตบั ณฑิ ตที่มีความรู้คู่คุณ ธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผู กพันต่ อ
ท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบัณฑิตดังกล่ าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิ ต
บัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้ นบ้าน และเทคโนโลยีส มัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การจั ด การการ บ ารุ ง รั ก ษาและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม
วิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ
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ให้มีอานาจและหน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่ งรั ดการผลิ ตบั ณฑิต การจั ดการศึกษาให้ มี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดั บ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่ งเสริ มให้ มีการผลิ ตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สื บสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสั งคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ด้านศิล ปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับ สนุ น ร่ วมมือ พัฒ นาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ สามารถเป็นแหล่ งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนั บ สนุ น พัฒ นาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่าง
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการ บารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอน และการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่ง เสริม สนับ สนุน การจัด การเรีย นการสอนเพื่อ เตรีย มความพร้อ มสู่ป ระชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์
สานักงานคณบดี

สานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

โรงเรียนสาธิตมัธยม

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานตรวจสอบภายใน
งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ
งานบริการและฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้

งานบัญชี

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการวิชาการ

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน

งานบริหารวิชาการและพัฒนา
การเรียนการสอน

งานวิจัย
งานยุทธศาสตร์

งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา

โรงเรียนประถมสาธิต

สถาบันอยุธยาศึกษา

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

หอศิลป์จงั หวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานบริหารระบบ
สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานอยุธยาศึกษา

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชา
มนุษศาสตร์

ภาควิชา
สังคมศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานคณบดี
งานบริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์

งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานวิทยวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

งานบัณฑิตศึกษา

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

งานสื่อสารองค์กร
งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์
ศูนย์สะเต็มศึกษา
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ศูนย์หนังสือ

งานบัณฑิตศึกษา
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการ ตามลาดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ย กฐานะเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ทาการย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาได้ขยายต่อเติมห้องสมุดให้มีพื้นที่บริการนักศึกษา
ที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร
หอสมุดกลาง
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 บริการสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและ
บรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 ได้ เ ปลี่ ย นฐานะวิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และได้ ก าหนดให้ ฝ่ า ยหอสมุ ด เป็ น “ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร” ได้ บ ริ ห ารงานตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538
พ.ศ.2539 จั ดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์
จัดเส้นทาง (Router)
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ
4 ชั้น ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก
พ.ศ.2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม VTLS มาพัฒนางานบริการเป็นระบบ ยืม-คืน
พ.ศ.2544 ได้มีนโยบายร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเครือข่าย UNINET เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการประชุมทางไกล
พ.ศ.2545 ได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2548 ได้กาหนดให้มีสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น มีฐานะเทียบเท่า
คณะ โดยรวมศูนย์คอมพิวเตอร์และสานักวิทยบริการเข้าด้วยกัน ตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ.2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันที่ 8 มีนาคม 2548
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ปี ง บประมาณ พ.ศ.2549 ศู น ย์ ข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านปัญญา น้าเพชร
ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand
(VoD) ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini
TCDC) เป็ น ศู น ย์ ก ระจายความรู้ ใ นเรื่ อ งของการออกแบบและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โ ดยได้ ติ ด ตั้ ง
miniTCDC ที่ อาคารบรรณราชนครินทร์
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ (Digitalsignage) ตามอาคารต่างๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า)
พ.ศ.2554 ช่วงปลายปี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ
พ.ศ.2556 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดาเนินการขยายและติดตั้ง Wi-Fi
บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด
พ.ศ.2557 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับการเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง
พ.ศ.2558 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดตั้งศูนย์สอบทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ (MOS)
พ.ศ.2559 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และ ดาเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสารองไฟ จานวน 48 ก้อน
ณ อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผลแ บบที่ 2 จ านวน 80 เครื่ อ ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นจานวน 2 เครื่อง ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย จานวน 2 รายการ
ประกอบไปด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point ชนิดไม่มี Controller จานวน 52
ตัว และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่วง จานวน 10 ตัว) จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด
1 ระบบโปรเจคเตอร์ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 100 ปี จ านวน 1 เครื่ อ ง และได้ ท าความร่ ว มมื อ กั บ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในการใช้ โ ปรแกรมอั ก ขราวิ สุ ท ธิ์ เป็ น ระบบตรวจสอบการลอกเลี ย น
วรรณกรรม ได้ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก VTLS เป็นระบบ MATRIX ILS
พ.ศ.2562 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 120 ตัว เครื่องสารอง
ไฟฟ้า (UPS) จานวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด24 ช่อง แบบที่ 2
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จ านวน 52 ตัว อุป กรณ์กระจายสั ญญาณไฟเบอร์อ อฟติก จานวน 30 ตั ว อุป กรณ์ค อมพิว เตอร์
เครื อ ข่ า ย จ านวน 2 เครื่ อ ง ชุ ด โต๊ ะ -เก้ า อี้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ จ านวน 100 ชุ ด
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู จานวน 10 เครื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย
จานวน 1 ระบบ และจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จานวน 1 ระบบ (38 ตัว)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ ค่านิยม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
3. บริการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)
นโยบาย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library)
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยม
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิทยบริการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

ฝ่ายวิทยบริการ

งานวิทยวิชาการ

งานบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
งานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร

งานบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหาร
ระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยวิชาการ
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. งานจัดนิทรรศการ
3. งานบริการเชิงรุก
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
2. การบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
3. การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
4. การจัดหาและจัดเตรียมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. งานจัดหาและจัดเตรียมการให้บริการวิทยานิพนธ์
6. งานจดหมายเหตุ
7. งานห้องสมุดมนุษย์
8. งานฐานข้อมูลออนไลน์
9. งานห้องสมุดสีเขียว
งานบริหารงานทั่วไป
1. งานเลขานุการสานักงาน
2. งานธุรการและสารบรรณ
3. งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
4. งานการเงิน/บัญชี
5. งานพัสดุ
6. งานงบประมาณ
7. งานอาคารสถานที่
8. งานประชาสัมพันธ์
9. งานจัดทาระบบควบคุมภายใน
10. งานประกันคุณภาพการศึกษา
11. งานนโยบายและแผน
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ ง านใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. จัดหา คัดเลือก กาหนดคุณลักษณะ วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจาห้องเรียน
3. ดูแลการใช้งานลิขสิทธ์โปรแกรม Antivirus
4. ดูแลการใช้งานลิขสิทธ์โปรแกรม Microsoft
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5. งานบริการแก้ไขซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
6. ดูแลระบบกล้องวงจรปิด
7. การจัดการความรู้ด้านการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เผยแพร่ทางเว็บไซต์
งานบริหารระบบสารสนเทศ
1. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนาระบบเครือข่าย
2. บริหารจัดการและจัดสรรการใช้งานระบบเครือข่าย
3. ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย ควบคุมดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4. ตรวจสอบสถานการณ์ทางานของอินเทอร์ให้ใช้งานได้
5. ดูแลและประสานงาน ระบบเครือข่าย National Education Network (NedNet)
6. วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละระบบ
7. รายงานการทางานของเครื่องแม่ข่ายทุกระบบ
8. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน และวิธีการแก้ปัญหา ของทุกระบบ
9. งานวิศวกรรมห้อง Data Center
10. ระบบยืนยันตัวบุคคลและเก็บประวัติเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ วางแผน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ทาการศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาระบบงานใหม่ หรือปรับปรุงระบบงานเดิม ซึ่งเป็น
การศึกษาถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และกาหนดปัญหา ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. จัดทาการวิเคราะห์ระบบ (Analysis) โดยทาการศึกษาระบบการทางานเดิมที่มีอยู่ หรือ
ระบบงานใหม่ เพื่อให้สามารถความตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้วิธีการต่างๆ
4. ทาการออกแบบระบบ (Design) โดยทาการออกแบบระบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้
5. วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
6. จัดทาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และจัดทาเป็นรายงานเพื่อส่ง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
7. จัดทาข้อมูลระบบรับ-ส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับ
มหาวิทยาลัย
8. รวบรวมข้ อ มู ล ภาวะการมี งานท าในรอบ 12 เดื อ นของผู้ ส าเร็ จการศึก ษาในแต่ ล ะ
ปีการศึกษา และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2548 มี ฐ านะเทีย บเท่ าคณะ เป็น หน่ว ยงานสนั บ สนุ น วิ ช าการ มี พัน ธกิ จในการพั ฒ นาและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีผู้อานวยการ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ มีรองผู้อานวยการ
ช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย
ในการบริหารงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) และ
การกาหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
ส่วนงานแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 1.1) งานบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่ายวิทย
บริการ ประกอบด้ว ย 2.1) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 2.2) งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.3 งานวิทยวิชาการ และ 3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3.1) งานบริก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.2) งานบริหารระบบสารสนเทศ 3.3) งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยในแต่ละ
ฝ่ายจะมีรองผู้อานวยการที่รับผิดชอบเป็นผู้กากับดูแล
การดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาสู่ความสาเร็จของ
องค์กร ตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้นั้น ต้องมีระบบและกลไกที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบริหารจัดการและมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ซึง่ เป็นระบบที่จะตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่
ในการดาเนิ น งานที่ผ่ า นมา ส านัก วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่สาคัญ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการดาเนินงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยผู้อานวยการ เป็นประธาน มีรองผู้อานวยการทุกคน เป็นกรรมการ และ
มีหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ มี บทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย
ทิศทางการดาเนินงาน และพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาหนดการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
และ ชุดที่ 2 คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยผู้อานวยการ เป็นประธาน มีรองผู้อานวยการที่ดูแลงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นรองประธาน มีรองผู้อานวยการฝ่ายอื่นๆ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่
ที่มาจากส่วนงานต่างๆ ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ มีเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาท
หน้าที่ในการเสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน กากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
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คุณภาพ วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพในแต่ละปีโดยจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ในการดาเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ดังกล่าวข้างต้น ในบางครั้งมีความซ้าซ้อนกัน
ในวันและเวลาที่จัดประชุม หรือกรรมการที่ต้องเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 ชุด มีภารกิจ ทาให้ประชุมไม่
ครบตามที่ กาหนด รวมทั้ง เนื้ อหาสาระที่น าเสนอในที่ ประชุม มีค วามซ้ าซ้ อนกัน ฯลฯ จึง ทาการ
ปรับปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด นี้ใหม่ โดยรวมเป็นคณะกรรมการเพียงชุดเดียว โดยใช้
ชื่อว่า “คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดเดิม มารวมกันไว้ ซึ่งจะจัด
ประชุม เดือ นละ 1 ครั้ ง และมอบหมายหน้ าที่ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่บ ริ ห ารงานทั่ว ไปเป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบใน
การดาเนินงานตามกระบวนการประชุม
นิยามศัพท์
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานั กวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น ตามคาสั่งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เรื่ อง คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้ว ยคณะกรรมการ 2 ส่ ว น คือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการอานวยการ ประกอบไปด้ว ย
ประธาน คื อ ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รองประธาน คื อ รอง
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายบริหาร) กรรมการ คือ รองผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายอื่นๆ และมีหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่
กาหนดนโยบายการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา กากับ ติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
ส่ว นที่ 2 คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ประกอบไปด้ ว ย ประธาน คื อ
รองผู้ อานวยการส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ฝ่ ายบริห าร) รองประธาน ได้แ ก่
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ฝ่ายอื่นๆ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผู้ช่ วยเลขานุการ คือ บุคลากรจากงานต่าง ๆ ในสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผนการพัฒนาระบบ
และกลไก คอยกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ จะมุ่ง เน้น
การบริหารการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก และการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไป
การประชุม คือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้อ งกันในการดาเนินงาน มาร่ว ม
ปรึกษาหารือกันด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ปรึกษาหารือ รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อแนะนาร่วมกัน ซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ดังนี้
1. ประธาน คือ ผู้ที่ทาหน้าที่ควบคุมทั้งหมด โดยทาหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แสดง
ความคิดเห็น เป็นผู้เปิดการประชุม รวมทั้งตัดสินชี้ขาดประเด็นปัญหาในที่ประชุม
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2. รองประธาน คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่มาประชุม
3. กรรมการ คือ สมาชิกผู้ประชุม มีสิทธิแสดงความคิดเห็น กรรมการต้องอ่านระเบียบ
วาระการประชุม เพื่อเตรียมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมนั้นๆ
4. เลขานุการ คือ ผู้ที่ทาหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
ในการลงทะเบียน ระหว่างการประชุมต้องจดบันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม รวมทั้ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุมให้เกิดความเรียบร้อย
5. ผู้ช่วยเลขานุการ คือ ผู้ที่ทาหน้าที่ช่วยเหลือเลขานุการอีกทีหนึ่ง ในเรื่องจัดระเบียบ
วาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการลงทะเบียน ระหว่างการประชุมต้องจดบันทึก
การประชุม และจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการประชุมให้เกิด
ความเรีย บร้ อย ตัว อย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 3
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คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 33/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้
การดาเนินงานตามพันธกิจและการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
1.3 อาจารย์ทัศนี
1.4 นางสาวเพลินตา

ปุริสังคหะ
ณ หนองคาย
สุทธิวงศ์
โมสกุล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่
1. ก าหนดนโยบาย ทิ ศทางการด าเนิน งานและพัฒ นา ปรับปรุ งระบบบริหารจัด การของสานัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
2. กาหนด และกากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานในทุกด้านตามพันธกิจ รวมทั้งการประกันคุ ณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
2.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
2.3 นางพรทิพย์
เดชรอด
2.4 นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2.5 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2.6 นางละเอียด
รามคุณ
2.7 นางนภารัตน์
จาเนียร
2.8 นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
2.9 นายนิทัศน์
รสโอชา
2.10 นายจิรทีปต์
น้อยดี
2.11 นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
2.12 นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
2.13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
2.14 นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
2.15 นายสายชน
คงคะพันธ์
2.16 นายเจษฎา
สุขสมพืช

2.17 นายกสิพงษ์
2.18 นายภูวนาถ
2.19 นายมานิช
2.20 นายอานาจ
2.21 นายณเรศณ์
2.22 นางสาวมัทนียา

กสิพันธ์
นาควรรณกิจ
โชติช่วง
แก้วภูผา
จิตรัตน์
หามาลัย

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.23 นางยุพิน
2.24 นางสาวฐิติรัตน์

กิจที่พึ่ง
ขาวบริสุทธิ์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการฯ
และดาเนินงานตามแผน
3. พิ จ ารณา และกลั่ น กรองเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร ฯ ก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละ
รอบปีการประเมิน
5. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึก ษาภายใน เสนอต่อ คณะกรรมการประจาสานัก วิทย บริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
9. สร้างเครือข่ ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

ภาพทีและคณะกรรมการอื
่ 5 คาสั่งแต่งตั่น้งๆคณะกรรมการด
าเนินงานและด
นคุณภาพการศึ
สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่
างๆ าเนิ
ที่เกี่ยนวข้งานประกั
องทั้งภายในและภายนอกส
านักวิกทษา
ยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใด
ในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 3 คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2562 และคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ ส านั ก /สถาบั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มาเป็นแนวทางการในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้ เ หมาะสมกั บ กระบวนการท างานตามพั น ธกิ จ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ คือ
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ดังนั้น การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานจึง
จาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และดาเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอย่างดี
เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานและประกอบการจั ด ท ากระบวนการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งในกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การจัดทาปฏิทินพร้อมกาหนดกรอบวาระการประชุม
2. การจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม
3. การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
4. การจองห้องประชุม การเตรียมสถานที่ และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
5. การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6. การจัดเตรียมแบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7. การดาเนิ น การประชุม การบั นทึ ก เสี ย งพร้ อ มจดรายงานการประชุ ม และจัด พิ ม พ์
รายงานการประชุม
8. การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม
9. การแก้ไขรายงานการประชุม
10. การจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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แผนภาพแสดงลาดับขั้นตอน กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มต้น
การจัดทาปฏิทินพร้อมกาหนดกรอบวาระการประชุม

1

การจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม

2

การจัดทาหนังสือเชิญประชุม

3

การจองห้องประชุม การเตรียมสถานที่ประชุม
และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4

การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

5

การจัดเตรียมแบบลงชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

6

การดาเนินการประชุม การบันทึกเสียงพร้อมจดรายงานการประชุม
และการจัดพิมพ์รายงานการประชุม

7

การแจ้งเวียน
รายงานการประชุมฯ

แก้ไข

การแก้ไขรายงานการประชุม
การจัดเก็บรายงานการประชุมฯ
สิ้นสุด

ภาพที่ 4 ขั้นตอนกระบวนการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพ การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

9
10
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดทาปฏิทินพร้อมกาหนดกรอบวาระการประชุม
การจัดทาปฏิทินการประชุม มีประโยชน์ มากต่อการกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อแจ้ง
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
1.1 การจัดทาปฏิทินการประชุม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ นั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้
กาหนดจัดการประชุมเป็นเดือนละ 1 ครั้ง คือวันพุธบ่ ายของทุกเดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหารและ
ไม่มีภาระการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดให้เป็นช่วงเวลากิจกรรมของนักศึกษา สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กาหนดให้วันพุธบ่ายของสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน เป็นวัน
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ จั ด ท าปฏิ ทิ น การประชุม คณะกรรมการด าเนิ น งานและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น และมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยขั้นตอนแรกจะต้องกาหนดปฏิทิน
การประชุม โดยแจ้งไว้ในวาระการประชุมครั้งแรก ตัวอย่างการกาหนดปฏิทินการประชุมในแต่ละปี
ดังภาพที่ 5
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว.ด.ป.
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12

วัน

วันที่

เดือน

พ.ศ.

พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

ภาพที่ 5 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.2 การกาหนดกรอบวาระการประชุม
นอกจากการกาหนดปฏิทินการประชุมแล้ว การกาหนดกรอบวาระการประชุม เป็นหน้าที่
ส าคั ญ เพื่อ ให้ คณะกรรมการ ไม่ห ลงลื มประเด็ นส าคัญ ๆ ที่ ใช้ เป็ นแนวทางการบริ ห าร และการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ฝ่ายเลขานุการและเจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องดาเนินการจัดทากรอบ
วาระการประชุมขึ้น เพื่อนาเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบ รวมทั้งให้
ข้ อ เสนอแนะและร่ ว มก าหนดแนวทางในการด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดกรอบวาระการประชุม ดังตัวอย่างในภาพที่ 6
กาหนดการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2562
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 (ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการดาเนินงานสานักวิทยบริการฯ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 งานบริหารงานทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.1.4 งานวิทยวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5.1.5 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง เพื่อทราบจากงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ปฏิทินการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักฯ ประจาปี พ.ศ.2562
ปิดประชุมเวลา 16.30 น
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น

ภาพที่ 6 วาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
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ปัญหา : การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ ในบางเดือนอาจมีการเลื่อน ไม่ตรงตามกาหนดการ
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากบางครั้งผู้บริหารมีภารกิจสาคัญเร่งด่วน หรือมีกิจกรรมที่ทาให้คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ควรเลื่อนประชุมตามความสะดวกของคณะกรรมการส่วนใหญ่
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ : มีการแจ้งเตื อนคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอยู่เสมอ ในกาหนดวันประชุม
และกรอบวาระการประชุม เช่น ทางไลน์กลุ่ม สวท. เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม
ผู้จัดทาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลมาจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยจะต้องคานึงถึงเวลาที่จะดาเนินการจัดทาเล่มวาระการประชุมให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประชุม โดยแบ่งวาระการประชุมออกเป็น 6 วาระหลัก ดังนี้
2.1 การจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุมตามกรอบวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ผู้จัดทา
จะต้องรวบรวมข้อมูล จากทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลมาจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยจะต้องคานึงถึงเวลาที่จะดาเนินการจัดทาเล่มวาระการประชุมให้แล้วเสร็จ ก่อนจัดส่ง
หนังสือเชิญคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนจะมีการประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาอ่านและ
ทาความเข้าใจวาระการประชุมซึ่งรายละเอียดการจัดทาวาระการประชุม แบ่งได้ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ : เป็นข้อมูลที่ประธาน (ผู้อานวยการ หรือ รองผู้อานวยการ ที่
ได้รับหมายให้เข้าร่วมประชุม) แจ้งให้คณะกรรมการในที่ประชุมรับทราบ อาจจะเป็นข้อมูลสาคัญ
ต่างๆ เช่น งบประมาณ นโยบายการบริหาร ข้อปฏิบัติในการดาเนินงานต่างๆ ข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการตามพันธกิจ หรือเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรืองานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดาเนินการอยู่เพื่อให้คณะกรรมการได้รับ
ทราบความร่วมมือ ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการปรับชื่อระเบียบวาระเป็น เรื่องเพื่อทราบจาก
ผู้บริหาร โดยมีระเบียบวาระย่อย คือ เรื่องเพื่อทราบจากผู้อานวยการ และเรื่องเพื่อทราบจากรอง
ผู้อานวยการทั้ง 3 ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิทยบริการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม : หลังเสร็จสิ้นการประชุม ครั้งที่ผ่านมา เลขานุการและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทารายงานการประชุม จะต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วแจ้งเวียน
รายงานการประชุมให้คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และแจ้งผลกลับมายัง
ฝ่ายเลขานุการงานประกันคุณภาพ โดยกาหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและให้แจ้งกลับมาภายใน
3 วัน หลั งจากนั้ น น ารายงานการประชุมที่ได้รับ การแก้ ไขจากการแจ้งเวียนเรียบร้อยแล้ ว เข้า สู่
ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุม เพื่อให้ ประธานได้แจ้งให้ คณะกรรมการฯ ได้
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง พร้อมทั้งรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้ ฝ่าย
เลขานุการนากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง หากไม่มีขอ้ แก้ไข ให้รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา : ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่นาเข้าที่
ประชุมสืบเนื่องจากระเบียบวาระนาเสนอเพื่อพิจารณา จากการประชุม ครั้งที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม
ต้องการทราบข้อมูล แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานเพิ่มเติม และหาบทสรุปจากการประชุมครั้งที่
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ผ่านมาไม่ได้ หรือเนื้อหาที่ใช้ในการพิจารณา อาจยังไม่สมบูรณ์ และประธานลงมติให้มีการนาเรื่อง
พิจารณานั้นกลับมาพิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อ งน าเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา : ระเบี ย บวาระนี้ เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นระเบียบวาระที่ต้องนาข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น แผนพัฒนาๆ แผนการ
ดาเนินงานต่างๆ การจัดทาแผนงาน กิจกรรม/โครงการ การเสนอของบประมาณให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะหรือ
ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งทีมเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะได้นาไปปรับปรุงและดาเนินการตาม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ : ระเบียบวาระนี้เป็นการนาข้อมูลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
ในสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งในที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการทุก ท่านได้
รับทราบการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา หรือมีผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย การบรรลุวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการบริหารงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้ ห รื อ ไม่ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การแจ้ ง ข้ อ มู ล ส าคั ญ ที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไป โดยคณะกรรมการจะให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานครั้งต่อไป หรือจะรับทราบโดยไม่มีข้อเสนอแนะก็ได้
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ : ระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระที่ประธานการประชุมหรือผู้เข้าร่วมประชุม
อาจมีหัวข้อเสนอแนะหรือชี้แจงเพิ่มเติม นอกเหนือจากระเบียบวาระการประชุม เช่น มีกิจกรรม หรือ
ข้อมู ล ข่ าวสารที่น่ าสนใจ ต้ องการแจ้ งหรื อ ชี้ แจงให้ ที่ป ระชุ มได้รั บ ทราบหรื อนาเสนอให้ เ ข้า ร่ว ม
กิจกรรม หรืออาจจะเป็นข่าวสารข้อมูลที่ผู้เ ข้าร่วมประชุมได้รับทราบมาเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรู้ทันข่าวสาร และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนั้นยังเป็น ระเบียบวาระในการแจ้งการประชุมในครั้งต่อไป
เพื่อให้คณะกรรมการไม่ลืมวันประชุมที่ได้กาหนดไว้เบื้องต้น จะได้ลงนัดในปฏิทินของตนเอง เป็นต้น

24
2.2 รูปแบบการจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม
ในการจัดทารูปแบบร่างระเบียบวาระการประชุมฯ นั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้กาหนดแบบฟอร์มไว้ เพื่อความสะดวก และให้เป็นมาตรฐานในการจัดวาระการประชุม
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม โดยรูปแบบการจัดทาร่างระเบียบวาระการประชุม นั้นจะ
ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังภาพที่ 7-13 ดังนี้
เอกสารการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์

ภาพที่ 7 ปกเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปกเอกสาร ประกอบไปด้วยเนื้อหา สาระสาคัญ ประกอบด้วย
1. ชื่อคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ครั้งที่ประชุม และวัน เวลาที่ประชุม
3. สถานที่ประชุม

25
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายวิทยบริการ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 8 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร
ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
- ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักฯ
- ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักฯ ฝ่ายบริหาร
- ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักฯ ฝ่ายวิทยบริการ
- ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากรองผู้อานวยการสานักฯ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
คุณฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี นั้น
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา สานัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2562 (ตามเอกสารหน้า 2-15)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 9 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ในระเบี ย บวาระนี้ จะมีเอกสารที่เป็นรายงานการประชุมเป็นเอกสารแนบท้าย เพื่อให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบ และเพื่อรับรองรายงานการประชุม เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและ
แจ้ งกลับ มา ฝ่ายเลขานุการจะน าผลการตรวจสอบมาแจ้งในระเบียบวาระนี้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมอีกครั้ง หลังจากการแจ้งเวียนที่ทุกคนได้แก้ไขมา
และให้ประธานลงมติรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีข้อแก้ไข เจ้าหน้าที่สามารถจัดเก็บใส่แฟ้ม
รายงานการประชุมได้ หากมีข้อแก้ไขให้บันทึกไว้และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุมและ
จัดเก็บใส่แฟ้มให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2562
ระเบียบวาระที่
4.1

เรื่อง
( ร่ า ง ) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจั ด ท าแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
พ.ศ.2560-2564 (ฉบั บ
ปรับ ปรุง พ.ศ.2563) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2563

4.2

(ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

4.3

( ร่ า ง ) ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนิ น งา นตามตั ว บ่ ง ชี้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ : เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดย
ในส่วนของคณะกรรมการอานวยการ
แต่งตั้งนางสาวเพลินตา โมสกุล เป็ น
กรรมการและเลขานุก าร และตัดชื่ อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ธิ บ โพทอง
เนื่องจากลาออกจากตาแหน่ง ในส่วน
ของคณะกรรมการด าเนิน งานตั ดชื่ อ
นายวรพจน์ วรนุ ช และนายอนนต์
พงษ์ ส วั ส ดิ์ นัก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นหน่ ว ยงานที่
สังกัด
เห็นชอบ : เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดย
ในส่วนของคณะกรรมการอานวยการ
แต่งตั้งนางสาวเพลินตา โมสกุล เป็ น
กรรมการและเลขานุก าร และตัดชื่ อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ อ ธิ บ โพทอง
เนื่องจากลาออกจากตาแหน่ง ในส่วน
ของคณะกรรมการด าเนิน งานตั ดชื่ อ
นายวรพจน์ วรนุช และนายอนนต์
พงษ์ ส วั ส ดิ์ นัก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นหน่ ว ยงานที่
สังกัด
เห็นชอบ : เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดย
ในส่วนของคณะกรรมการอานวยการ
แต่ ง ตั้ งนางสาวเพลิ น ตาโมสกุล เป็ น
กรรมการและเลขานุการ และในส่วน
ของคณะกรรมการดาเนินงานเปลี่ย น
ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัตติ ามมติ
เลขานุการ
ดาเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขร่ า งค าสั่ ง
และเสนอค าสั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารลง
นามเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ
ดาเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขร่ า งค าสั่ ง
และเสนอค าสั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารลง
นามเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ
ดาเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขร่ า งค าสั่ ง
และเสนอค าสั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารลง
นามเรียบร้อยแล้ว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 10 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
เนื่ องจากเป็ น ระเบี ย บวาระเพื่ อพิจารณา ในการประชุ มครั้ง ที่ 10/2563 มติที่ ประชุ ม
เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่ง ทั้งสิ้น 3 คาสั่ง ในคราวประชุมครั้งถัดมาในระเบียบวาระที่ 3.1 ซึ่งเป็นเรื่อง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ระเบียบวาระนี้จึงเป็น ระเบียบวาระที่ 4.1 4.2 และ 4.3 เป็นเรื่องขอให้
พิจารณาคาสั่งทั้งสิ้น 3 คาสั่ง ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม เลขานุการดาเนินการปรับแก้ไขร่างคาสั่ง
3 คาสั่ง และเสนอคาสั่งให้ผู้บริหารลงนามเรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง) คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี พ.ศ.2563
สาระสาคัญโดยย่อ
เพื่อให้การงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบและกลไก งานประกันคุณภาพการศึกษา จึง (ร่าง) คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ (ตามเอกสารแนบ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
เพื่อขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
มติ/ความคิดเห็นของทีป่ ระชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 11 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
รายละเอียดประกอบเรื่องการพิจารณาต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
พิจ ารณา โดยข้อมูล นี้จ ะประสานยัง ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ ว นามาจัดเป็นเอกสารแนบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ โดยจะต้องกาหนดระยะเวลาให้ส่งข้อมูลให้ทัน เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการประชุม และ
ส่งให้ คณะกรรมการดาเนิ น งานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านได้อ่านและทาความเข้าใจก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการประหยัดเวลา
ในการพิจารณาและเวลาในการประชุมจะได้ไม่ยาวนานเกินไป จะมีกี่วาระก็ได้ตามความสาคัญ และ
ช่วงเวลาต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่สาคัญๆ ให้ตรงตามกรอบเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน หรือจะเป็น
วาระเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา แต่ไม่ควรมีมากจนทาให้การประชุมยาวนานเกินไป เช่น ระเบียบวาระที่
4.1 เรื่อง (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563 จะมีการส่งเอกสารฉบับร่างให้
ผู้บริหาร และคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนเป็นต้น
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบงานบริหารทั่วไป
สาระสาคัญโดยย่อ
นางยุพิน กิจที่พึ่ง รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมของตรงตามรอบปฏิทิน กรณีหน่วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย จัดประชุมหรือจั ดอบรมตรงกันบางครั้งไม่มีปั ญหาเพราะส่ งบุ คลากรเข้า ร่วมน้อ ย แต่บางครั้งมีปัญ หาเพราะส่ง
บุคลากรเข้าร่วมเป็นจานวนมาก ส่งผลให้การประชุมของเราไม่ครบองค์ประชุม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
นางสาวรสสุคนธ์ คนสอน แจ้งวันและสถานที่ทบทวนแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดวันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563) ดังนี้

1. ภูสักธาร นครนายก
กาหนดเป็นวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562
2. เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท นครนายก
3. ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
กาหนดเป็นวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

ภาพที่ 12 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบงานบริหารทั่วไป ซึ่งในครั้งนี้มีผู้รายงาน
ผลการดาเนินงาน 2 คน คือ
1) นางยุพิน กิจที่พึ่ง รายงานเรื่องการจัดประชุมตามรอบปฏิทิน
2) นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน แจ้งวันและสถานที่ทบทวนแผนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2562
สาระสาคัญโดยย่อ
งานประกันคุณภาพ ได้กาหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการดาเนินประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2562 เพื่อวางแผนการดาเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงงานประกันคุณภาพจะแจ้งไปยังกลุ่มงานอีกครั้ง
ว.ด.ป.
ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12

พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ
พุธ

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนได้ โดยงานประกันคุณภาพ จะแจ้งให้คณะกรรมการงานดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบล่วงหน้า
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..

ภาพที่ 13 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2562 เป็นการกาหนดปฏิทินการประชุม
ของคณะกรรมการดาเนิ น งานและดาเนิ น งานประกั น คุณ ภาพการศึก ษา ส านั กวิ ท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2562 เพื่อวางแผนการดาเนินงาน และรายงานความคืบหน้าใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
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ปัญหา : ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาเสนอข้อมูลเพื่อนาเสนอในระเบียยวาระที่ 5 เรื่อง
นาเสนอเพื่อพิจารณา มักจะจัดทาข้อมูลหรือเอกสารประกอบการประชุมไม่ทันก่อนวันจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้คณะกรรมการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา : แจ้งกาหนดการประชุมรวมทั้งกรอบวาระการประชุมให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบตั้งแต่เริ่มต้นปี งบประมาณ และเน้นย้าอีกครั้งก่อนที่ จะถึงกาหนดประชุมอย่างน้อย
15-30 วัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้จัดประชุมทบทวนข้อมูลหรือได้ดาเนินการจั ดทาข้อมูลนาเสนอได้
ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ : บุคลากรมีการติดตามการประชุมของหน่วยงานโดยถือเป็นหน้าที่ปฏิบัติ
เพราะหากมีเรื่องเร่งด่วนที่แ ต่ละกลุ่มงานจะนาเสนอเป็นวาระเร่ง ด่วน จะได้มีการประสานงานกับ
เลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อสามารถนาเรื่องเข้าที่ประชุมได้ตามกระบวนการที่วางแผนไว้
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
การประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง เลขานุ ก าร มี ห น้ า ที่จั ด ท าหนั ง สื อ เชิญ ประชุม เพื่ อนั ด หมาย
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้องเข้าร่วมประชุม โดยจัดทาเป็นหนังสื อราชการภายใน (บันทึก
ข้อความ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าจะมีการประชุม ครั้งที่เท่าไหร่ วันใด เวลาใด มีระเบียบ
วาระการประชุมอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมตัวหาข้อมูลมานาเสนอในที่ประชุม
3.1 หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ)
1. จดหมายเชิญประชุมจัดทาเป็นบันทึกข้อความ โดยให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ผู้ลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ส่งให้ ผู้เข้าร่วมประชุ มก่อน
ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้เตรียมตัวเข้าร่วมประชุม หรือหากมีธุระไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้จะได้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ
2. แจ้งเรื่องกาหนดการประชุม ครั้งที่ วัน เวลา สถานที่ พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
ให้ชัดเจน
3. ใช้สานวนภาษาที่ชัดเจน รัดกุม และได้ใจความ ไม่เขียนวกวน เพราะจะทาให้ผู้อ่าน
เข้าใจความหมายไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่างภาพที่ 14
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานผู้อานวยการ โทร. 2558
ที่
อว 0629.8.1/258
วันที่ 24 กันยายน 2562
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2562
เรียน
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ด้วยงานประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดจัดประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562 เพื่อรายงานความคืบหน้าของหน่วยงาน ในวันพุธ ที่ 4
ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ นั้น
ข้อกฎหมาย
พรบ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ให้ผู้อานวยการสถาบัน/สานักเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น
ข้อเสนอ/ความเห็น
ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 14 หนังสือราชการภายใน (บันทึกข้อความ) เชิญประชุมคณะกรรมการงานดาเนินงาน
และดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กาหนดการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์
เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2562
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการดาเนินงานสานักวิทยบริการฯ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 งานบริหารทั่วไป
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.1.4 งานวิทยวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 5.1.5 งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง เพื่อทราบจากประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ปฏิทินดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินงาน
สานักฯ ประจาปี พ.ศ.2562
ปิดประชุมเวลา 16.30 น
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 15.00 น

ภาพที่ 15 กาหนดการประชุม (เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม)
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : งานทุกงานในแต่ละฝ่าย ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรมีการจัดทาปฏิทินการดาเนินงาน หรือปฏิทินการประชุมในฝ่ายของตนเอง ตลอดปีด้วย และ
นามาจัดทาเป็นปฏิทินงาน หรือการประชุมในภาพรวมของทั้งสานักฯ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน และ
สามารถจัดประชุมในงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ
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ขัน้ ตอนที่ 4 การจองห้องประชุม การเตรียมสถานที่ และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
การเขียนแบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เสนองานที่
รับผิดชอบดูแลห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบบันทึกการขอจองห้อง
ประชุมลงในตารางการขอใช้ห้องประชุม
4.1 การเขียนแบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เสนองานที่รับผิดชอบ
ดูแลห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบบันทึกการขอจองห้องประชุมลงใน
ตารางการขอใช้ ห้ อ งประชุ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารขอใช้ ห้ อ งประชุ ม มี ค วามซ้ าซ้ อ น และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เรียบร้อย พร้อมสาหรับการประชุม ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วย เครื่องเสียง, เครื่อง Projector ดังภาพที่ 16
แบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
วันที่ ..........เดือน..........พ.ศ...........
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาว/นางสาว) ตาแหน่ง........................................... สังกัด............................
โทรศัพท์ .............................................
1. มีความประสงค์ขอใช้ห้องประชุม และขอใช้วัสดุโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ( ) อบรม/ประชุม/สัมมนา ( ) อื่น
เรื่อง.........................................................................................................................................................................................................
ในวันที่ ............. เดือน ...................พ.ศ.................. ตั้งแต่เวลา ..................................... น. ถึงเวลา .................................................. น.
สถานที่ ( ) ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น4) ( ) ห้องประชุมต้นโมก ( ) ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ( ) ห้องประชุใหญ่
อาคาร 100 ปี
2. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
2.1 ( ) เครื่องเสียง
2.2 ( ) เครื่อง Projector พร้อมขอโปรเจคเตอร์
2.3 ( ) เครื่องบันทึกเสียง
2.4 ( ) เครื่องคอมพิวเตอร์
2.5 ( ) ถ่ายภาพนิ่ง
2.6 ( ) ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
2.7 ( ) อื่นๆ ......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................................ผู้ขอใช้
(.........................................................)
สาเนาแจ้งเจ้าหน้าที่ ........................................
วันที่........../............/.............เวลา.................น.
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย ผู้ขอใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
หรือ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
2. ในกรณีที่ผู้ขอใช้เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการจัดกิจกรรม ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ภาพที่ 16 แบบฟอร์มการจองห้องประชุม และขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
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4.2 การเตรียมสถานที่ประชุม
เนื่องจากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารที่อยู่ในความดูแล 2 ส่วน
คือ ส่ว นของงานห้ องสมุด และส่ วนของงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการกาหนดการสลับสถานที่
ในการประชุมในแต่ล ะครั้ ง คือ ห้ องรวงผึ้ ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้ อง 31120
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
การจั ดโต๊ะประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโต๊ะประชุมแบบ CONFERENCE โดยมีประธานนั่ง
หัวโต๊ะ และมีคณะกรรมการนั่งทั้ง 2 ฝั่ง และมีโต๊ะสารอง เป็น โต๊ะพับ จานวน 2 ตัว เก้าอี้รอบนอก
ดังภาพที่ 17 และตัวอย่างดังภาพที่ 18-19
จอโปรเจคเตอร์
โต๊ะประชุม
ฝ่ายเลขานุการ

เก้าอี้

กรรมการ

กรรมการ

รองประธาน

รองประธาน

ประธาน

ภาพที่ 17 การจัดโต๊ะประชุมรูปแบบ CONFERENCE
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ภาพที่ 18 การจัดโต๊ะห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์

ภาพที่ 19 การจัดโต๊ะประชุมห้อง 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
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ปัญหา : ขั้นตอนการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ
จะพบปัญหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ไมโครโฟนไม่ดัง ลาโพงเบา หรือดังมากเกินไป
เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ควรตรวจสอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม ให้ มี ส ภาพดี พร้ อ มใช้ ง านได้ อ ย่ า ง
มีคุณภาพ
2. วัน ประชุมควรจั ดเตรียมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ถ้ามี
เหตุขัดข้องระหว่างการประชุมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทาให้การประชุมเกิดความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ : ก่อนวันประชุม 1 วัน ควรให้ เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เ กี่ยวกับ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ทาการตรวจเช็ค หรือทดสอบอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการประชุมจะได้
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญ
เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะต้องจัดเตรียมให้เหมาะสม
กับลักษณะประชุมในแต่ละครั้ง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน
5.1 การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ในขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการกาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ คือ จะเน้นถึงความเรียบง่าย ไม่เน้นอาหารที่ มีรสหวาน
จนเกินไป ซึ่งตัวอย่างเครื่องดื่มที่จะนามาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องมีดังต่อไปนี้ ชา กาแฟ
โอวัลติน น้าสมุนไพร หรือน้าเปล่า ส่วนอาหารว่างที่จะนามารับรองจะประกอบไปด้วยขนมไทย และ
ผลไม้
แต่เนื่องจากผู้บริหารมีแนวความคิดให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงขอความร่วมมือจาก
ทุกหน่วยงานในเรื่องขอให้งดการจัดอาหารว่างระหว่างการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
หลี ก เลี่ ย งการบริ โ ภคที่ เ กิ น ความต้ อ งการของร่ า งกาย รวมทั้ ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีน โยบายสนั บ สนุ น การดาเนินงานห้องสมุดสี เขียว โดยให้ มีการจัดให้ บริการเฉพาะ
น้าเปล่า ด้วยการบริการตนเอง และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ขอความร่วมมือในการ
งดอาหารว่างให้จัดเพียงน้าเปล่าเท่านั้นด้วย ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 การจัดเตรียมน้าเปล่าสาหรับการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : ควรจัดเพียงน้าเปล่าไว้บริการสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม หรือกรณีผู้เข้าร่วม
ประชุมมีการจั ดเตรี ย มมาเอง ขอความร่ว มมือ เรื่อง การใช้ภ าชนะที่ช่ว ยลดโลกร้อน เพื่อสนอง
นโยบายห้องสมุดสีเขียวด้วย
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ขั้น ตอนที่ 6 การจั ดเตรี ยมแบบลงชื่อ ผู้เ ข้าร่ วมประชุมและเอกสารเบิกจ่ายค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม
ในการจั ด ประชุ ม คณะกรรมการดาเนิน งานและด าเนิ นงานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น กรรมการและเลขานุการ จะต้องจัดเตรียมโต๊ะสาหรับ
วางแฟ้มลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ล่วงหน้า
6.1 แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
กรรมการและเลขานุ การ จะต้องจัดเตรียมโต๊ะ ส าหรับวางแฟ้ม ลงชื่อผู้ เข้าร่ ว มประชุ ม
จั ด เตรี ย มปากกาส าหรั บ ลงชื่ อให้ พ ร้ อมเพื่ อ ไว้ ใช้ เ ป็น หลั ก ฐานประกอบมติที่ ประชุม และเพื่อ ใช้
ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามลาดับต่อไป
ตัว อย่ าง แบบลงชื่อ ผู้ เข้าร่ว มประชุม คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 21
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รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2562
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึง้ (ชั้น 4) อาคาร บรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
กรรมการ
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
กรรมการ
นายอรรถสิทธิ์
กิจทีพ่ งึ่
กรรมการ
นางละเอียด
รามคุณ
กรรมการ
นางนภารัตน์
จาเนียร
กรรมการ
นางพรทิพย์
เดชรอด
กรรมการ
นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์ กรรมการ
นายนิทัศน์
รสโอชา
กรรมการ
นายสายชน
คงคะพันธ์ กรรมการ
นายเจษฎา
สุขสมพืช
กรรมการ
นายอานาจ
แก้วภูผา
กรรมการ
นายณเรศณ์
จิตรัตน์
กรรมการ
นายกสิพงษ์
กสิพนั ธ์
กรรมการ
นายมานิช
โชติช่วง
กรรมการ
นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ กรรมการ
นายจิรทีปต์
น้อยดี
กรรมการ
นางสาวมัทนียา
หามาลัย
กรรมการ
นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
กรรมการ
นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง กรรมการ
นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
กรรมการ
นางสาวยุธดิ า
เข็มปัญญา กรรมการ
นางยุพนิ
กิจทีพ่ งึ่
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐิตริ ัตน์
ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพที่ 21 แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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6.2 เอกสารที่ใช้เบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย ใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน
ใบอนุมัติเบิกเงิน ใบรายการการขอเบิกเงิน บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายฯ ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มีดังนี้
6.2.1 ใบงบหน้าสาคัญเบิกเงิน ดังภาพที่ 22
งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน

เลขที่อ้างอิง 62B11554
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 .

ใบเบิกที่..........................................................

ข้าพเจ้าขออนุญาตจ่ายเงินตามรายการในใบสาคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายซึง่ แนบมาด้วย รวม 1 ฉบับ เป็นจานวน
เงิน 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดาเนินการตามระเบียบของทางราชการถูกต้องแล้ว และเป็นการจ่าย
เพื่อกิจการของส่วนราชการ
ผู้เบิกเงิน
................................................
(นางยุพิน กิจที่พึ่ง)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภท งบ บกศ.

หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

ใบสาคัญที่
รายการจ่าย
1
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพฯ สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 ต.ค.62

จานวนเงิน
120.00

รวมเงินหรือยอดยกไป

120.00

ตรวจถูกต้องแล้ว ควรอนุญาตให้ใช้จ่าย
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................

120.00
จ่ายเงินแล้ว

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจ
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
วันที่ ......../.........../........

ใบสาคัญตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบตามที่
กรรมการเสนอตามระเบียบพัสดุและการจ้างแล้ว
อนุญาตให้จ่ายได้
..................................................
คณบดี/ผอ.สถาบัน/ผอ.สานักฯ

รวมเงิน
หมายเหตุ
120.00 เลขที่ตัดยอด
63001077

ได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ.....................................................ผู้รบั เงิน
(.................................................)
วันที่ ......../.........../........

ภาพที่ 22 งบหน้าใบสาคัญเบิกเงิน
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6.2.2 ใบอนุมัติเบิกเงิน ดังภาพที่ 23
แบบ กง2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใบขออนุมัติเบิกเงิน

เลขที่การตัดยอด 62012777
รหัสหน่วยงาน

[07000]

เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ด้วยข้าพเจ้า นางยุพิน กิจที่พึ่ง สังกัด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงิน
[ ] ค่าตอบแทน [X] ค่าใช้สอย [ ] ค่าสาธารณูปโภค [ ] เงินอุดหนุน [ ] อื่นๆ
(ระบุรายละเอียด) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและประกันคุณภาพสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 ก.ย.62
1. แผนงาน ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน รหัส 201227090321
งาน / โครงการ 62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคมศาสตร์) กิจกรรมหลัก โครงการบริหาร
จัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบบกศ.)
กิจกรรมรอง ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสานักฯ) ครั้งที่ 14
2. จาก
[ ] เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส .
.
[X] เงินนอกงบประมาณ งบ บกศ.
[ ] เงินรับฝาก
[ ] อื่น
ยอดคงเหลือยกมา 10,185.00 บาท จ่ายครั้งนี้ 120.00 บาท ยอดคงเหลือยกไป 10,065.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
…….………………..………………ผู้ขออนุมัต…ิ ……/………/..…….
(นางยุพิน กิจที่พึ่ง)
………………………………...…หัวหน้าสานักงาน / ผู้อานวยการ……/………/……..
(นางสาวพิจกิ ามาศ แย้มบู่)
(1) เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ
………………………………….
(รองคณบดี/รองผูอ้ านวยการ)
…………/…………………../…………………

(3)

บันทึกเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ได้พิจารณาแล้ว ขณะนี้มีเงินเหลืออยู่ 700.00 บาท
เบิกเงินครั้งนี้ 700.00 บาท

ลงชื่อ………………………………….. ………/………/……….

(2)

[ ] อนุมัติตามเสนอ
[ ] ไม่อนุมัติ
………………………………………
คณบดี/ผอ.สถาบันฯ/ผอ.สานักฯ
…....……/…………./……………

ลงชื่อ…………………………………… หัวหน้างานการเงิน
…………./………../…………..
(4) ทราบ
ลงชื่อ……………………………….ผู้อานวยการกองกลาง
……….../..………./..…………
ลงชื่อ…………………………ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
……….../..………./..…………

ภาพที่ 23 ใบขออนุมัติเบิกเงิน
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6.2.3 ใบรายการการขอเบิกเงิน ดังภาพที่ 24
แบบ กง.2/2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใบรายการขอเบิกเงิน
ลาดับที่
1

รายการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
และประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 4 ต.ค.62

ราคาต่อหน่วย
6.00

อ้างเลขที่การตัดยอด 62012777
จานวนหน่วย

จานวนเงิน

20

120.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) .00%
ตัวอักษร (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเงิน

0.00
120.00

ภาพที่ 24 ใบรายการขอเบิกเงิน
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6.2.4 บัน ทึกข้อความขออนุมัติค่า ใช้จ่า ยในการจัด ค่า อาหาร / ค่า อาหารว่า งและ
เครื่องดื่ม สาหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุม ดังภาพที่ 25
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานผู้อานวยการ โทร. 2558
ที่ ..../......
วันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการอบรม / สัมมนา/ประชุม

.

เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ด้วยโปรแกรม / คณะ / ศูนย์ / สานัก / กลุ่มงาน วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความประสงค์จะจัด ( ) ประชุม ( ) สัมมนาเรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและดาเนินงานสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2562
ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 . สถานที่อบรม ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคาร บรรณราชนครินทร์
โดยมีผู้เข้าอบรม จานวน 20 .คน
ขออนุมัติใช้เงิน ( ) แผ่นดิน () บกศ. ( ) กศ.บป.
( ) บัณฑิต ( ) เงินรับฝาก................................................
หน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .โครงการ งานบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ .หน้า ........
...
รหัสกิจกรรม
201227090321
.หมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอย
.เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 20 คน 1 .มือ้ ๆ ละ 6 .บาท เป็นเงิน
120
. บาท
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม / สัมมนา จานวน - คน...-... มื้อ ๆ ละ ...... บาท
เป็นเงิน
.....-.......
บาท
รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติครั้งนี้
120
.บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ................................................. ผู้ขออนุมัติ
( นางยุพิน กิจที่พึ่ง ) วันที่........./............./............
เอกสารแนบคาขอ
1. โครงการ
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้าสานักงาน
2. กาหนดการ
( นางสาวเพลินตา โมสกุล) วันที่........./........../.............
เรียน

คณบดี/ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการสถาบัน
ความเห็นของกลุ่มงานการเงินและบัญชี............................................................................................................
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่.........../............./.............
ลงชื่อ........................................................หัวหน้างานการเงิน
วันที่ .........../........../.............
เห็นสมควรอนุมัติในวงเงิน
120
.บาท (
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน
)
ลงชื่อ.................................................ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี วันที่.........../........../..........
อนุมัติเป็นเงิน
120
.บาท (
หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน
)
ลงชื่อ ......................................................... ผู้อานวยการสานักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ )
วันที่ ............../............../.............

ภาพที่ 25 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการอบรม / สัมมนา / ประชุม
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : เมื่อการดาเนินงานการจัดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรรีบดาเนินการ
พิมพ์บันทึกข้อความอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัด ค่าอาหาร / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อให้การใช้
จ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
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ขั้นตอนที่ 7 การดาเนินการประชุม การบันทึกเสียงพร้อมจดรายงานการประชุม และการจัดพิมพ์
รายงานการประชุม
การดาเนินการในวันประชุม เจ้าหน้าที่จะต้องไปถึงห้องประชุมก่อนเวลาประชุมประมาณ 1
ชั่ ว โมง เมื่ อ ไปถึ ง สิ่ ง แรกที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ คื อ การตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของห้ อ งประชุ ม
โสตทัศนูปกรณ์ และสถานที่โดยรอบของห้องประชุมว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และหากมีปัญหา
ขัดข้องจะต้องรีบประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อนการประชุม
7.1 การดาเนินการประชุม
การดาเนินการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตามแบบลง
ชื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการจัดพิมพ์รายชื่อคณะกรรมการตามคาสั่ง มีช่องสาหรับ ลง
ลายมือชื่อของคณะกรรมการแต่ละท่าน
การบันทึกเสียงการประชุม โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิทัล เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงและใช้ในการตรวจสอบมติที่ประชุม
เข้า ประชุ มโดยทาหน้า ที่เ ป็น ฝ่ า ยเลขานุ การ โดยทาหน้ าที่ ดาเนิน การประชุม ตาม
ระเบียบวาระต่าง ๆ ตลอดการประชุม
7.2 การบันทึกเสียงพร้อมการจดรายงานการประชุม
ส าหรั บ ขั้ น ตอนนี้ เมื่ อ เริ่ ม การประชุ ม ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจะบั น ทึ ก เสี ย งด้ ว ยเครื่ อ ง
บันทึกเสียง พร้อมจดรายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้วิธี การจดรายงานการประชุมโดยการย่อ
และย่อคาพูดเฉพาะที่เป็นประเด็นสาคัญอันนาไปสู่มติที่ประชุม พร้อมด้วยมติที่ประชุม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนภายใน
หน่วยงาน ได้มีทักษะในการจดรายงานการประชุม จึงมอบหมายหน้าที่ให้ ฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้จด
รายงานการประชุมในแต่ละครั้ง และสลับหน้าที่กัน เพื่อฝึกทักษะต่างๆ ให้ครบทุกคน
การจดรายงานการประชุมถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการประชุม เนื่องจากมติที่ประชุม
สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และสามารถนาไปใช้ปฏิบัติตามได้
เทคนิคการจดรายงานการประชุม
1. ควรอ่านเอกสารการประชุมล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการประชุม
2. จดโดยใช้คาย่ อ เพื่อให้ เกิด ความรวดเร็ว ในการจดรายงานการประชุ ม เช่น ใช้
ม. แทนคาย่อแทนมหาวิทยาลัย แต่ควรระมัดระวังคาย่อที่ใช้ว่าจะไม่เกิดความสับสนในภายหลัง
3. ในการสรุปประเด็ นในการประชุม ควรมีสมาธิ พยายามฟังแล้วคิดตาม จะทาให้
เข้าใจในประเด็นที่ประชุมพูดมากขึ้น
การบันทึกข้อความในขณะประชุม จะต้องบันทึกให้ได้ความในประเด็นที่สาคัญ คือ
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และ/หรือ เพราะอะไร และจะต้องจับเจตนาให้ถูกต้อง เช่น
- รายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานความคืบหน้า ปัญหา/อุปสรรค
- แจ้ง การแจ้งเพื่อทราบ
- ชี้แจง การพูดเพื่อชี้แจงเหตุผล เรื่องราว หรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติ
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- แสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู่ ทาแล้ว
เกิดผลดี ผลเสียหรือไม่ อย่างไร
- ให้ข้อเสนอแนะ การให้ข้อเสนอแนะว่าควรทาอะไร และ/หรืออย่างไร
4. ประเด็นใดที่ไม่เข้าใจ ควรสอบถามเจ้าของเรื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสรุป
ประเด็นได้อย่างถูกต้อง
5. ในกรณีที่ประธานไม่ได้สรุปมติที่ประชุมปิดท้าย ฝ่ายเลขานุการอาจขอความชัดเจน
จากประธานในเรื่องของมติที่ประชุม ในแต่ละระเบียบวาระก่อนเริ่มระเบียบวาระต่อไป เพื่อให้มติที่
ถูกต้องไปใช้ในการจัดทารายงานการประชุม
7.3 การจัดทารายงานการประชุม
การจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบดังนี้
7.3.1 รายงานการประชุ ม ให้ ล งชื่ อ คณะกรรมการ เช่ น รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.3.2 ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุมเป็นปีปฏิทิน โดยเริ่มจากเลข 1 เรียงเป็นลาดับไปจน
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไปตามลาดับ
เช่น ครั้งที่ 1/2562
7.3.3 เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม โดยลงวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของ
เดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
7.3.4 ณ ให้ลงสถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม เช่น ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคาร
บรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อ โดยเรียงตามลาดับตามรายชื่อคณะกรรมการตามคาสั่ง
7.3.6 ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อ ต่อจากรายชื่อคณะกรรมการผู้มาประชุม พร้อมทั้ง
ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ได้ เช่น ติดภารกิจ ติดราชการ เป็นต้น
7.3.7 ทาการบันทึกเสียงที่ประชุมเพื่อไว้ใช้ประกอบการจดบันทึก
7.3.8 เริ่มการประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม เช่น เวลา 13.00 น.
7.3.9 ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธานกล่าวเปิด
ประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ถ้าไม่มี ให้ บั นทึกว่า “ไม่มี ” ถ้ามีให้ บันทึกเป็นเรื่องล าดับที่ 1 2 3 ตามลาดับ เมื่อ
บันทึกหมดทุกเรื่องแล้ว ให้บันทึกมติว่า ที่ประชุมรับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
กรณีเป็นการประชุมครั้งแรก จะไม่มีการรับรองรายงานการประชุม
กรณีที่ไม่ใช่การประชุมครั้งแรก หากไม่มีการแก้ไข ให้สรุปมติว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ ไข หากมีการแก้ไขให้ สรุปมติว่า รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
จ านวน ... แห่ ง ดั ง นี้ ห น้ า... ระเบี ย บวาระที่ . .. บรรทั ด ที่ . ..จากเดิ ม “ข้ อ ความเดิ ม ” แก้ ไ ขเป็ น
“ข้อความใหม่...”
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- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ได้แก่ เรื่องที่ค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการต้องเลื่อน
การประชุมมาเป็ น ครั้ งนี้ หรื อ เป็ น เรื่ องที่ มีผู้ ไ ด้รับ มอบหมายจากที่ ประชุมให้ ไปดาเนินการ และ
จาเป็นต้องนามารายงานต่อที่ประชุม
- ระเบียบวารที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระนี้ เป็นหัวใจของการประชุม หากมีข้อมูลมากต้องสรุปสาระสาคัญให้
คณะกรรมการอ่า นด้ว ย การบั น ทึ กมติ ในระเบี ย บวาระนี้ ให้ บั นทึ ก มติว่ า ที่ ป ระชุ ม มีม ติ อนุ มั ติ /
เห็นชอบตามเสนอ หรือ ที่ประชุมมีมติ 1 2 3 ... ตามลาดับ ซึ่งมติที่ประชุมต้องกระชับและชัดเจนว่า
อนุมัติหรือไม่ เห็นชอบหรือไม่ มอบหมายให้ใครทาอะไร กาหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด อย่างไร
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
เป็ น เรื่ องที่ ผู้ มาประชุมและผู้เข้าร่ว มประชุมเสนอให้ ที่ประชุมทราบ บันทึกมติว่าที่
ประชุมรับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เป็นเรื่องที่ประธานหรือกรรมการต้องการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการประชุม หรืออาจเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบรรจุในระเบียบวาระการประชุมได้ทัน
ซึ่งอาจเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้บันทึกมติตามเรื่องที่เสนอ เช่น หากเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ ให้บันทึกมติเช่นเดียวกับระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่นาเสนอเพื่อทราบ
10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุม
ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุลไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดทารายงานการประชุมอาจมีการเพิ่มเติมรายละเอียด “ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุ ม ” ไว้ ใ นรายงานการประชุ ม เพื่ อ เป็ น การกลั่ น กรองความถู ก ต้ อ งอี ก ชั้ น หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น การ
ปฏิ บั ติ ง านสารบรรณที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
ข้อบกพร่องการเขียนรายงานการประชุม
การจดรายงานการประชุมมีรูปแบบการจดที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละองค์กร แต่ถ้าเป็น
หน่ ว ยงานราชการ การจดรายงานการประชุ ม ควรปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บงานสารบรรณ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526 ที่กาหนดรูปแบบรายงานการประชุม กาหนดไว้ดังนี้
1. ใช้คาว่า “รายงานการประชุม .....”
ไม่ใช้ “บันทึกการประชุม”
2. ใช้คาว่า “ เมื่อวันที่ .....”
ไม่ใช้ “วันที่ .....”
3. ใช้คาว่า “ผู้มาประชุม/ผู้ไม่มาประชุม”
ไม่ใช้ “ผู้เข้าประชุม/คณะกรรมการ
ที่มาประชุม/รายนามผู้มาประชุม ฯลฯ
4. ใช้คา “ผู้เข้าร่วมประชุม”
ไม่ใช้ “ผู้ร่วมประชุม”
5. ใช้คาว่า “เริ่มประชุม”
ไม่ใช้ “เปิดประชุม”
6. ใช้คาว่า “เลิกประชุม”
ไม่ใช้ “ปิดประชุม”
7. ใช้คาว่า “ผู้จดรายงานการประชุม”
ไม่ใช้“ผู้บันทึกรายงานการประชุม”
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คุณสมบัติของผู้ที่จะจดและจัดทารายงานการประชุมที่ดี ควรต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็นผู้ฟังที่ดี การที่จะจดและจัดทารายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
ประเด็ น และเก็ บ สาระส าคั ญ ของเรื่ อ งที่มี ก ารประชุ มได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ฟั ง ที่ ดี ฟั ง อย่า งจั บ ประเด็ น
รู้ประเด็น รู้เท่าทันในสิ่งที่กาลังประชุมกันอยู่นั้น ต้องฟังอย่างต่อเนื่องและติดตามไปโดยไม่ขาดตก
บกพร่องในประเด็นของเรื่อง
2. เป็นผู้ทาการบ้านก่อนเข้าประชุม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สาคัญที่สุด การทาการบ้านก่อนเข้า
ประชุม คือ การอ่านเรื่องในระเบียบวาระประชุม ศึกษาถึงเรื่องที่จะต้องประชุมนั้นว่า มีประเด็น ที่ต้อง
มีการพิจารณาอย่างไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีข้อกฎหมายกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้เพียงใดหรือไม่
3. เป็ น ผู้ มีส มาธิดีตลอดการประชุม สมาธิ ที่ดีจะช่ว ยทาให้ เกิดความเข้าใจและติดตาม
เรื่องราวการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับถ้าหากได้ทาการบ้ านล่วงหน้ามาด้วย การจดบันทึก
การประชุมก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
4. เป็นผู้มีทักษะในการสรุปความที่ดี ถึงแม้จะเป็นผู้ฟังที่ดี มีสมาธิ และทาการบ้านก่อนเข้า
ประชุมครบถ้วนตามคุณสมบัติอันพึงประสงค์ แต่คุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ประการหนึ่ง คือ การเป็นผู้มี
ทักษะในการสรุปความที่ดี ใช้ภาษาในการเรียบเรียงที่ดี จึงทาให้รายงานการประชุมนั้นออกมาเป็น
บันทึกรายงานที่ดีได้
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ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562 ดังภาพที่ 26
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2562
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์
******************************

ผู้มาประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
อาจารย์ทัศนี
นางสาวเพลินตา
นายอรรถสิทธิ์
นางละเอียด
นางนภารัตน์
นางพรทิพย์
นางสาวอัจฉริยะณัฐ
นายนิทัศน์
นายสายชน
นายเจษฎา
นายณเรศณ์
นายกสิพงษ์
นายมานิช
นายภูวนาถ
นายจิรทีปต์
นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวยุธิดา
นางยุพิน
นางสาวฐิติรัตน์

ปุริสังคหะ
ณ หนองคาย
สุทธิวงศ์
โมสกุล
กิจที่พึ่ง
รามคุณ
จาเนียร
เดชรอด
จันทร์สิงห์
รสโอชา
คงคะพันธ์
สุขสมพืช
จิตรัตน์
กสิพันธ์
โชติช่วง
นาควรรณกิจ
น้อยดี
ต่อดอก
คาสอน
เข็มปัญญา
กิจที่พึ่ง
ขาวบริสุทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอานาจ
นางสาวมัทนียา
นางสาวเมตตา
นางสาวนัยนา

แก้วภูผา
หามาลัย
สังข์ทอง
เพียรคงทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ลาพักผ่อน)
กรรมการ (ลาพักผ่อน)

นายวรพจน์

วรนุช

ผู้ที่ไม่มาประชุม

2.
3.
4.
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2562 กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ รายงานผลการดาเนินงานสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ดังนี้
1. ปรับภูมิทัศน์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์
- ปรับชั้นหนังสือทุกชั้นให้เข้าด้านใน และโต๊ะอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างให้สว่างขึ้น
- ปรับเคาน์เตอร์ให้อยู่ตรงกลางเพื่อง่ายต่อการประสานงานและเฝ้าระวัง
- เปลี่ยนเคาน์เตอร์ยืมคืนชั้น 1 ใหม่
- ปรับบริเวณชั้น 1 เป็นชั้นหนังสือใหม่ และปรับให้ดูโปร่ง
- ปรับบริเวณทางเดินไม่ให้มีของวางเกะกะ
- ปรับห้องต่างๆ ที่เก็บของแล้วไม่ได้ใช้ ให้เอาของออกและปรับห้องให้ใช้งานได้
- ทาสีระหว่างชั้นใหม่
- ทาห้องน้าใหม่
- ปรับคอมพิวเตอร์สาหรับวีดีโอออนดีมาน และคอมสืบค้นไปไว้บริเวณเดียวกัน
- บริเวณพื้นที่ประชุมอาจารย์อาวุโส เอาตู้ออกและเข้ามุม และเพิ่มม่านพลาสติก
- ปรับบริเวณชั้น 2 ใหม่สาหรับทาห้องสมุดพระเทพฯ
- ปรับชั้น 1 ให้เป็นมุมสบาย สามารถนอนพักผ่อนหรือทากิจกรรมต่างๆ ได้
- ทาสีรอบอาคาร
- ทาสีกันน้ารั่วซึมห้องประชุมต้นโมก
- ทาฝ้าและทาสีภายในห้องประชุมต้นโมก
ปรับภูมิทัศน์อาคาร 100 ปี – 61
- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
- ปรับปรุงห้องอบรม 70 ที่นั่ง
- ปรับปรุง Wi-Fi 116 จุด
- ปรับพื้นปูนบริเวณเครื่องปั่นไฟ
- จัดหาระบบกล้องวงจรปิด จานวน 50 ตัว บริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย
- จัดหาเก้าอี้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี
ปรับภูมิทัศน์อาคาร 100 ปี – 62
- ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี - ติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องเรียน อาคาร 100 ปี
- จัดหาเก้าอี้ยาว รอบทางเดินภายในอาคาร 100 ปี
- ติดตั้งจอโทรทัศน์ประจาห้องเรียน อาคาร 100 ปี
- ทาห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 31113/31114/31115 ห้อง 31118/31119
2. การทาความร่วมมือ (MOU)
- MOU กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการใช้งาน อักขราวิสุทธิ์
- MOU กับ Uninet เรื่องการเป็นศูนย์เครือข่าย (17 ธ.ค. 61)
- MOU กับ EBSCO เพิ่มจานวนหนังสือ Ebook
- ICDL และ Digital Literacy
3. ผลงาน
- KM ระดับดีมาก
- ประกันคุณภาพระดับ 5
- ห้องสมุดมนุษย์ มคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพที่ 26 รายงานการประชุ
- ห้องสมุดสีเขียว

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562 (ต่อ)
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4. การพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดตะโก
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดทราย
- พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
5. Smart University
5.1 System/Software/Application
ปรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่
กรกฎาคม 2561
1. Webmatrix - http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
อันดับที่ 15 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 67 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 179 แห่ง
2. UniRank…..เว็บความนิยม - https://www.4icu.org/th/
อันดับที่ 9 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 43 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 128 แห่ง
ปรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่
มกราคม 2562
1. Webmatrix
อันดับที่ 14 จากเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 61 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 179 แห่ง
อันดับที่ 6603 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยโลก 27934 แห่ง
2. UniRank…..เว็บความนิยม - https://www.4icu.org/th/
อันดับที่ 9 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 43 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 128 แห่ง
ปรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยใหม่
กรกฎาคม 2562
1. Webmatrix - http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
อันดับที่ 9 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 49 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 179 แห่ง
อันดับที่ 5618 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยโลก 27934 แห่ง
2. UniRank…..เว็บความนิยม - https://www.4icu.org/th/
อันดับที่ 2 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
อันดับที่ 32 จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 128 แห่ง
5.2 โครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างหลักของหน่วยงาน (Infrastructure)
5.2.1 Infrastructure – 61
- Computer # 80
- Wi-Fi # 116 - Server # 3
- Access Switch #52 - Switch 24 Port # 10
- Closed-Circuit Television (CCTV)#50
5.2.2 Infrastructure – 62
- Core switch(Cisco 9407R) # 1 - เครื่องสารองไฟห้องแม่ข่าย - Update Internet 1G to 2G
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6. แผนงาน Smart U
ระยะที่ 1
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
2. Core Switch
3. เครื่องสารองไฟห้องแม่ข่าย
ระยะที่ 2
1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
2. ระบบยืนยันตัวบุคคล
3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ระยะที่ 3
1. ระบบบริหารงานวิจัย
2. ระบบพัสดุ
3. ระบบรายงานผู้บริหาร
4. ระบบประเมิน KPI รายบุคคล
5.ระบบห้องสมุด
ระยะที่ 4
1. ระบบบริหารยานพาหนะ
2. ระบบจัดการประชุม
3. ระบบ Service Tracking
4. ระบบคลังข้อสอบ
5. ระบบบริหารอาคารสถานที่
7. ปรับปรุง
1. ทาห้องคาราโอเกะ
2. ห้องเธียร์เตอร์
3. ห้องสมุดพระเทพฯ
4. ปรับปรุงบริเวณรอบห้องประชุมอาคาร 100 ปี
5. ปรับปรุงห้องอบรมคอมพิวเตอร์ขนาด 100 เครื่อง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ มอบหมายนางสาวเพลินตา โมสกุล ติดตามงานเรื่อง
1. คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา แทนตาแหน่งนายสายันต์ ชิตถุง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
นางยุพิน กิจที่พึ่ง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา
13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 9/2562
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
สาระสาคัญโดยย่อ
เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบและกลไก งานประกันคุณภาพการศึกษา จึง (ร่าง)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดยในส่วนของคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งนางสาวเพลินตา โมสกุล
เป็นกรรมการและเลขานุการ และตัดชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง เนื่องจากลาออกจากตาแหน่ง ในส่วนของคณะกรรมการ
ดาเนินงานตัดชื่อนายวรพจน์ วรนุช และนายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สาระสาคัญโดยย่อ
เพื่อให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ และงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปตามระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ (ร่าง) คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน และดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดยในส่วนของคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งนางสาวเพลินตา โมสกุล
เป็นกรรมการและเลขานุการ และตัดชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง เนื่องจากลาออกจากตาแหน่ง ในส่วนของคณะกรรมการ
ดาเนินงานตัดชื่อนายวรพจน์ วรนุช และนายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่า ง) คาสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิ ดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
เพื่อให้การงานดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบและกลไก งานประกันคุณภาพการศึกษา จึง
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ
เห็นควรปรับแก้ไขคาสั่งโดยในส่วนของคณะกรรมการอานวยการแต่งตั้งนางสาวเพลินตา โมสกุล
เป็นกรรมการและเลขานุการ และในส่วนของคณะกรรมการดาเนินงานเปลี่ยนผู้รับผิดชอบดังนี้
องค์ประกอบ เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบเดิม
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจหลัก
เกณฑ์ข้อที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยง
นายสายชน คงคะพันธ์
เกณฑ์ข้อที่ 3 หลักธรรมภิบาล
นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงาตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.2 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
ดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
2. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
3. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
4. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา
5. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
6. นายวรพจน์ วรนุช
7. นายสายันต์ ชิตถุง
8. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.4 สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ า น 1. นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายมานิช โชติช่วง
3. นายอาพล เกิดชนะ
4. นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
5. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 1. นายเจษฎา สุขสมพืช
การบริหารจัดการ
2. นายอานาจ แก้วภูผา
3. นางสาวมัทนียา หามาลัย
4. นายณเรศณ์ จิตรัตน์

ผู้รับผิดชอบใหม่
นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
นางสาวเพลินตา โมสกุล
1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
2. นายสายชน คงคะพันธ์
3. นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
4. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา

1. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
2. นายณเรศณ์ จิตรัตน์
3. นายมานิช โชติช่วง
4. นายอาพล เกิดชนะ
1. นายเจษฎา สุขสมพืช
2. นายอานาจ แก้วภูผา
3. นางสาวมัทนียา หามาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานบริหารงานทั่วไป
สาระสาคัญโดยย่อ
นางยุพิน กิจที่พึ่ง รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการฯ ตรงตามรอบปฏิทิน แต่กรณีมีหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยจัดประชุมหรือจัดอบรมและต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นจานวนมากส่งผลให้การประชุม
ของสานักวิทยบริการฯ ไม่ครบองค์ประชุม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
และให้ปรับวิธีการดาเนินงานในแต่ละครั้ง เพื่อลดปัญหาและให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม
นางสาวรสสุคนธ์ คนสอน แจ้งวันและสถานที่ ที่จะมีการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนดวันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2563) ดังนี้
1. ภูสักธาร รีสอร์ท นครนายก
กาหนดเป็นวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562
2. เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท นครนายก
3. ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
กาหนดเป็นวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ เห็ นควรจั ดประชุ มทบทวนแผนยุ ทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับ ปรั บปรุ ง พ.ศ.2563) และแผนปฏิบั ติร าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

นางพรทิพย์ เดชรอด รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 สามารถใช้ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ยั ง ไม่ สามารถท าซื้ อ จ้ า งได้
อยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ จากมหาวิทยาลัย
2. ทุกงบประมาณควรใช้งบประมาณ และจัดทาซื้อจ้าง-เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามไตรมาสที่กาหนดไว้
3. ชี้แจงเรื่องค่าอาหารว่างภายในมหาวิทยาลัย ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้มื้อละไม่เกิน 10 บาท
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายห้องสมุด สอบถามรายละเอียด เรื่อง การจัดซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าจานวนเล่มได้หรือไม่
นางพรทิ พย์ เดชรอด งานพัส ดุ ชี้แจงว่าสามารถซื้อได้ แต่งบประมาณไม่ควรเกิน 100,000 บาท แต่ควรจะตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางละเอียด รามคุณ รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
การจัดซื้อหนังสือที่มีการจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาละ 30,000 บาท แต่มีอาจารย์บางท่านซื้อหนังสือที่มีรายการ
ซ้ากับหนังสือในห้องสมุดแล้ว ต้องการให้หนังสือที่ซื้อมาใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องการให้อาจารย์ท่านอื่นได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
ด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
และในครั้งต่อไปควรกาชับ แนะนา ทาความเข้าใจกับอาจารย์เพิ่มขึ้น
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งานวิทยานิพนธ์
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา แจ้งเรื่องฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน การเข้าใช้งานจะหลุดบ่อย หรือบางทีเข้าไม่ได้ บางที
ทางานอยู่ก็หลุด แล้วก็เข้าไม่ได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
มอบหมายนายเจษฎา สุขสมพืช ประสานงานกับผู้ดูแลฐานข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไขฐานข้อมูล
และรายงานผลการดาเนินงานแก้ไขในการประชุมครั้งถัดไป
งานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก ขอความคิดเห็นว่า มีความประสงค์ขอสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มข้อมูลใน
เว็บเพจจดมายเหตุมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
มอบหมายนางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก เรียนรู้งานด้านเว็บไซต์กับนางสาวมัทนียา หามาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.1.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
แจ้งเพื่อทราบ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า จุดบริการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ (ระบบcheckin) ชารุด สานักงานให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดาเนินการแล้ว
2. ระบบcheck in อยู่ในระหว่างการปรับปรุง จึงไม่สามารถ Scan บัตรใช้อย่างเต็มระบบได้แต่สามารถใช้แบบ
manual ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทแล้วรอเข้าดาเนินการ
3. นักศึกษาใหม่จานวนมากต้องการยืมหนังสือแต่ยังไม่มีบัตรประจาตัวนักศึกษา แต่สมัครสมาชิกห้องสมุดแล้ว ได้ มี
การจัดทาบัตรสมาชิกให้แล้ว จานวน 150 ราย
4. ได้ดาเนินการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ยืมหนังสือออกไปเพื่อใช้ในการ
จัดทาข้อสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน 285 เล่ม และได้รับกลับคืนเรียบร้อยแล้ว
การบารุงรักษาฐานข้อมูล (Maintenance) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
1. ตรวจสอบฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX การทางานของระบบโดยรวม รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่
(Table Space) ของการเก็บข้อมูลให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (MATRIX System Maintenance Library01 and
Library02)
2. ตรวจสอบพื้นที่ (Hard disk) ของเครื่องแม่ข่ายในเรื่องของการทางาน ปริมาณการใช้งานและพื้นที่คงเหลือในการใช้
งาน (Check Free Disk on MATRIX Server)
3. ตรวจสอบและลบ Log Files (Transaction Histories) โดยการตรวจเช็คและลบ Log Filesเก่าที่ไม่จาเป็นและ
ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งอาจจะมีขนาดเพิ่มมากขึ้นทาให้เสียพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่
4. ตรวจสอบระบบตามรายการของแต่ละระบบงานให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุก Function (MATRIX Subsystem
Check List Library01and Library02)
5. ตรวจสอบการสืบค้นและการใช้งานระบบการสืบค้นตามประเภทต่างๆ ให้สามารถสืบค้นได้
6. ตรวจสอบการสารองข้อมูลและตรวจสอบรายงานผลการสารองข้อมูล ตรวจเช็คความสม่าเสมอของการสารอง
ข้อมูล เพื่อประโยชน์สาหรับการกู้คืนข้อมูลจากกรณีต่างๆ (Database Backup Form) ส่วนการ upgrade Matrix 2018 จะแจ้งวัน
ดาเนินการอีกครั้งเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.1.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานวิทยวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
นางนภารัตน์ จาเนียร รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ในขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเขียนโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เริ่มไตรมาส ที่ 2 จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการวิทยวิชาการ งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2020” วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.1 มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน
1.2 อบรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากรจากการไฟฟ้ามาให้ความรู้
2. โครงการบริการวิชาการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
2.1 ประกวดชิ้นงานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
2.2 อบรม Go Green Aru
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน
(สวท.) พื้นที่รับผิดชอบ Zone 2 หัวข้อ : การสารวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนด้านปัญหารายได้ปัจจุบัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการเชิงรุก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยไม่ใช้งบประมาณ
5. บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว หมวด 5 การบริหารจัดการและ การให้บริการห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์
6. ห้องประชุมกลุ่มย่อยมีปัญหาเรื่องลูกบิดประตู
7. การยกระดับพื้นฐานของไตรมาส 2 ที่สานักวิทยบริการฯ ต้องลงสารวจพื้นที่ ต้องการความชัดเจนในเรื่องการลงพื้นที่ซึ่งจะได้เขียนโครงการให้
ถูกต้อง
8. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอความร่วมมือผู้บริหาร คิดโครงการต่อเนื่องในยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบมอบหมายนายสายชน คงคะพันธ์ ประสานการไฟฟ้าเพื่อติดต่อวิทยากรเพื่อการอบรมและมอบหมายทีมบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่อมแซมลูกบิดที่ชารุด
ระเบียบวาระที่ 5.1.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ดาเนินการติดตั้งระบบ LAN ห้องศูนย์ภาษา จานวน 16 จุด เรียบร้อยแล้ว
2. จัดทาขาทีวีห้องประชุม 31120 จานวน 5 ตัว เรียบร้อยแล้ว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
มอบหมายนายนิทัศน์ รสโอชา ตกแต่งฐานของทีวีเพื่อความสวยงาม
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาเดือน กันยายน 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สรุปผลการดาเนินงาน เดือน กันยายน 2562 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1 พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กล ยุ ท ธ์ 2 ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละองค์ ค วามรู้ จ า ก
มหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู

ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้
ดาเนินการโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
1. โรงเรียนวัดลาดทราย
2. ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด
3. ห้องสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา
4. ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
5. ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย
1. งาน library and IT Fair
2. อบรมยุวบรรณารักษ์ ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด
5. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)
6. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
7. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

กลยุทธ์ 6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University

กลยุทธ์ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักฯ

งานห้องสมุดมนุษย์ ดาเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์
1. พัดสานบ้านแพรก
2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
3. การซ่อมหนังสือ
4. ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง
5. อิฐมอญตันโบราณ
โครงการนิทรรศการหนังสือมีชีวิต
1. การปั้นตุ๊กตาชาววัง
2. การต่อเรือจาลอง
3. การทาคุกกี้ดอกโสน
4. การทาต้มยากุ้งสูตรโบราณ
5. ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
6. ไอศกรีมดอกโสน
มีฐานข้อมูลกองทุนหมู่พร้อมให้บริการ
ประชุมการดาเนินงานคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS) วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคาร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โดยมีนางสาวมัทนียา หามาลัย เป็นผู้เข้าร่วมประชุม
การนาความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
รับทราบแนวทางการดาเนินงาน TCAS ประจาปีการศึกษา 2563
พร้อ มทั้ งได้รั บการอบรมวิธี การและขั้น ตอนของการจั ดท าข้ อมู ล
ต่างๆ ร่วมกัน
1. บารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน
2. ค่าบารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จานวน 1 งาน
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
1. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ (UPS) ประจาปี
จานวน 1 งาน (2 งวด)
2. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้าประจาปี
จานวน 1 งาน (4 งวด)
3. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server ประจาปี
1งาน (3 งวด)
4. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ จานวน 1 สิทธิ์
5. ชุดข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาตรฐานสากล (Certification)
6. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus จานวน 1 งาน
7. ค่าบริการ Cloud Service จานวน 1 งาน
8. adobe (3 สิทธิ์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักฯ

1. บารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน
วันที่ 6 ก.ย.62 จะดาเนินการบารุงรักษาในงวดที่
2. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาอังกฤษ จานวน 70 เล่ม
3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ภาษาไทย จานวน 258 เล่ม
4. หนังสือ (700,900,900,500) จานวน 4,508 เล่ม
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมดาเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายคุณธรรม ศึกษาดูงาน
University
มหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องเพื่อทราบจากงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จานวน 1 เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5.3.1 เรื่อง เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามระบบกลไกประกันคุณภาพของให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้กาหนดวันประเมินคุณภาพ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีคณะกรรมการดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ
ปริสุทธิกุล ประธานกรรมกาสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. อาจารย์ ดร.สุวนิตย์
รุ่งราตรี กรรมการ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. อาจารย์ฤดี
เสริมชยุต กรรมการและเลขานุการ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขณะนี้งานประกันคุณภาพได้ดาเนินการจัดทาเล่มรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวม จัดระบบข้อมูล และเอกสารประกอบการประเมิน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.3.2 เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ บ ริ ห ารและงานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ร่ ว มกั บงานประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไก การประกันคุณภาพ ซึ่งใน
ระดับคณะ สานักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายจานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ “การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล” มีเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
5 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
2. มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล
4. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนาผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ : ข้อที่ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องเพื่อทราบจากงานห้องสมุดมนุษย์และห้องสมุดสีเขียว
สาระสาคัญโดยย่อ
นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
งานห้องสมุดมนุษย์
1. ปัจจุบันนี้ วีดีโอที่เกี่ยวกับห้องสมุดที่ออกเผยแพร่บน ARU Chanal มีทั้งหมด 42 รายการ เรื่องที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
คือ เรื่อง ขนมแป้งจี่มะพร้าวอ่อน มีผู้เข้าชม จานวน 180,418 คน อันดับสอง เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน จานวน 134,386 คน และลาดับที่ 3
คือ การทาน้าหมักชีวภาพ จานวน 93,739 คน
2. จัดทา QR Code เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ที่ทามา
3. นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงไว้ซึ่งโครงการพระราชดาริอยู่หรือไม่
ห้องสมุดสีเขียว
1. จัดทาร่างแผนห้องสมุดสีเขียวประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว
2. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานตัดต่อวีดีโอ ไม่รองรับการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอห้องสมุดสีเขียว
3. ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ตามระบบการจัดเก็บของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดสีเขียว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และให้ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป
การประชุมตามปฏิทินคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนเทศ ครั้ง
ต่อไป เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 15.50 น.
ลงชื่อ .................................................. ผู้จดรายงานการประชุม
(นางยุพิน กิจที่พึ่ง)
ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวเพลินตา โมสกุล)
ลงชื่อ ......................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 26 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2562
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ปัญหา :
1. ผู้จดรายงานการประชุมไม่สามารถจับประเด็นและสรุปใจความสาคัญได้ เช่น ในกรณีที่
มีการอภิปรายในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือมีเรื่องอภิปราย เสนอข้อคิดเห็นกันเป็นจานวนมาก
ทาให้ผู้มีหน้าที่จดรายงานการประชุม ไม่สามารถสรุปใจความสาคัญ และจัดทารายงานการประชุม
ที่ชัดเจน ตรงประเด็น
2. ผู้จดรายงานการประชุมใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ (ภาษาพูด)
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ผู้จดรายงานการประชุมต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิ ประเด็นที่มาของการ
อภิปรายแล้วไม่เข้าใจ ให้จดรายละเอียดที่อภิปรายไว้ แล้ ว สอบถามเลขานุการ หรือหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในภายหลัง เพื่อทาความเข้าใจว่าเป็นอย่างไร ก่อนที่จะพิมพ์รายงานการประชุม
2. ผู้จดรายงานการประชุม ควรศึกษาตัวอย่างการจัดทารายงานการประชุมจากที่อื่น และ
จัดทารายงานการประชุมโดยใช้หลัก “5W1H” Who (ใคร) What (ทาอะไร) When (ที่ไหน) Where
(เมื่อไหร่) Why (ทาไม) How (อย่างไร)
ข้อเสนอแนะ :
1. ผู้จดรายงานการประชุมควรเป็นนักฟังที่ดี มีสมาธิในการฟัง เพื่อจะได้จดรายงานการ
ประชุมได้ถูกต้องและตรงประเด็น
2. ศึ ก ษาเทคนิ ค การเขี ย นรายงานการประชุ ม ที่ ดี และตั ว อย่ า งการเขี ย นรายงาน
การประชุมจากหลายแห่ง เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ดียิ่งขึ้น
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ขั้นตอนที่ 8 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม
การแจ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม เพื่ อ ให้ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจทาได้ 3 วิธี ดังนี้
8.1 การแจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้รับรองรายงานการประชุมในการประชุม
ครั้งนั้นใช้สาหรับกรณีเร่งด่วน
ให้ประธานหรือ เลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
8.2 การแจ้งเวียนรายงานการประชุม เพื่อให้รับรองรายงานการประชุมในการประชุม
ครั้งต่อไป
ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรอง โดยตรวจสอบข้อความ และประเด็นต่างๆ ที่ได้อภิปรายกันไว้เมื่อครั้งที่แล้ว หากมีการแก้ไขให้
ฝ่ายเลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้จดบันทึกและนาไปปรับแก้ให้ถูกต้องตามลาดับต่อไป
8.3 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียน
ซึ่งใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยังกาหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปไม่ได้
หรื อมีร ะยะห่ างจากการประชุมครั้งหน้ามาก ให้ เลขานุการส่ งรายงานการประชุมไปให้ บุคคลใน
คณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากถึงกาหนดไม่มีข้อแก้ไขให้ถือเป็นการ
รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อย เช่น การส่งรายงานการประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินงานและ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ อ่านพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์กลุ่ม สวท. ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 การแจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้รับรองรายงานการประชุม
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ปัญหา : ปัญหาที่พบในการประชุม บางครั้งเลขานุการจดประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะ
ไม่ครบทุกวาระ เนื่องจากจะต้องรายงาน และคอยตอบข้อซักถามในที่ประชุม ทาให้การสรุปใจความ
สาคัญของแต่ละวาระมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้จดมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
แนวทางการแก้ไขปัญหา : แก้ไขปัญหาโดยการถอดรายงานการประชุมจากเสียงที่บันทึก
ไว้ เพิ่มเติมจากที่เลขานุการได้จดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ : เมื่อสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยเแล้ว ฝ่ายงานเลขานุการ สามารถส่งรายงานการประชุมแจ้ง
เวียนให้คณะกรรมการได้พิจารณา ตรวจสอบ ข้อความให้มีความถูกต้องทางไลน์กลุ่ม สวท. เพื่อ
ประหยัดเวลา และยังช่วยลดปริมาณกระดาษให้ตอบสนองกับโครงการห้องสมุดสีเขียว
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ขั้นตอนที่ 9 การแก้ไขรายงานการประชุม
การแก้ไขรายงานการประชุม เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแก้ไขข้อมูลในกรณี ที่
ผู้จดบันทึกจดไม่ตรงประเด็น การจัดพิมพ์รายงานการประชุม
9.1 การแก้ไขรายงานการประชุม
หลังจากจดบันทึกการประชุมแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม หรือเลขานุการ
ทาการจัดพิมพ์รายงานการประชุมให้ถูกต้อง หลังจากการประชุมไม่ควรเกิน 5 วัน โดยงานเลขานุการ
จะด าเนิ น การจั ด ท าการแจ้ ง เวี ย นเอกสารรายงานการประชุม ให้ ค ณะกรรมการดาเนิ น งานและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่น ไลน์กลุ่ม สวท. ให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแก้ไข
ข้อมูลในกรณีที่ผู้จดบันทึกจดไม่ตรงประเด็น ในการจัดพิมพ์รายงานการประชุม เพื่อขอให้ส่งข้อมูล
กลับมายังฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 การแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปัญหา : ในบางครั้งพบว่า การรับรองรายงานการประชุมโดยการแจ้งเวียน คณะกรรมการ
บางท่านไม่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ลงในไลน์กลุ่ม สวท. จึงทาให้ไม่มีข้อมูลตอบกลับมายัง
ฝ่ายเลขานุการ
แนวทางการแก้ไขปัญหา : นารายงานการประชุมเข้ารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ทาให้
เสียเวลาเพิ่มเติมในการอ่านทบทวนรายงานการประชุมจากครั้งที่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ : เมื่อสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสามารถส่งรายงานการประชุมแจ้งเวียนให้
คณะกรรมการได้พิจารณา ตรวจสอบ ข้อความให้มีความถูกต้องทางไลน์กลุ่ม สวท. และแจ้งเตือนย้า
การรับรองรายงานประชุมเป็นระยะ

67
ขั้นตอนที่ 10 การจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจั ดเก็บ รายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เรียงเข้าแฟ้ม เพื่ออานวย
ความสะดวกในการค้นหา และสามารถนาข้อมูลการประชุมออกมาดูย้อนหลังตามที่ต้องการ
10.1 การจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หลั งจากดาเนิ น การจั ดท าทุกขั้นตอนของการดาเนินงานการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบถ้วนทุกกระบวนการแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นาเอกสารรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
รายงานการประชุ ม และน าเสนอผู้ บ ริ ห ารลงนามเรี ย บเรี ย บร้ อ ยแล้ ว น ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เก็บ เรี ยงเข้าแฟ้ม เพื่อเก็บไว้เป็นหลั กฐานและสามารถนาข้ อมูลการประชุมออกมาดู
ย้อนหลัง ทั้งนี้มีการเรียงเอกสารซึ่งเรียงตามปีปฏิทิน เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียกดู ดังภาพที่
29

ภาพที่ 29 การจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : มีการจัดเก็บไฟล์ รายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานและ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ น ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-file) เพิ่มเติมด้วย เพื่อสะดวกในการเรียกดูข้อมูล และนาไปใช้ประโยชน์ในงาน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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