


ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้   
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)  ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ  
ต่อหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ          
การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ สกอ.      
เป็นกรอบของการประเมินคุณภาพ ดังข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ               
Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และนโยบายการบริหารงาน
ภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงาน   
การประเมินตนเอง Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะประกอบ
ไปด้วยบทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อผู้บริหาร จ านวน
บุคลากร ข้อมูลพ้ืนฐาน ฯลฯ งบประมาณ อาคารสถานที่ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผล
การประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที ่2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้อ้างอิงปรากฏต่อการตรวจ
ประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการด าเนินงานฯ และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหน่วยงาน หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ 
มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   จักน าข้อมูลของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบั ติงาน 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 
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ภาคผนวก 
 ก. ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการ
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อ านวยการและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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พ.ศ.2562 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ 
รวบรวม จัดหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ
ทางวิชาการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจทั้งสี่ด้านของมหาวิทยาลัย คือ 1) การจัดการเรียนการสอน 
2) การวิจัย 3) การบริหารวิชาการ และ4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องในทุก
พันธกิจ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมภิบาล ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตังบ่งชี้  จ านวน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ มีผลการด าเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 5 คะแนน   
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน จ าแนกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 
 

 องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 

 องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
        ผู้รับบริการ  ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว(Green Library) 
           ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
  ตัวบ่งชี้ที ่2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
           ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
           ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 

จุดเด่น 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม    
ที่ เ อ้ือและสนับสนุน/ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุกมิติ  ทั้ งในเชิงวิชาการและ               
เชิงนันทนาการ มีโครงการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 1. การพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดรับต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องมีการพัฒนาในเชิงรุกมากขึ้น      
โดยการมุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ได้อย่างแท้จริง  



1 
 

 

ส่วนที่ 1 
     ส่วนน า   

1. ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ ตามล าดับดังนี้ 
 พ.ศ.2509   โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะ เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2511 .โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา     จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน 
 พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ขยายต่อเติมห้องสมุด เพ่ือให้มีพ้ืนที่บริการ
นักศึกษาที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
 พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร
หอสมุดกลาง 
 พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา 
 พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้ก าหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
ส านักส่งเสริมวิชาการ 
 พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล 
 พ.ศ.2534 บริการสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและ
บรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ 
 พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ได้ก าหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็น“ส านักวิทยบริการ” ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  
 พ.ศ.2539 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์จัด
เส้นทาง (Router) 
 พ.ศ.2540 ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ  
4 ชั้น ข้อบังคับเก่ียวกับการสร้างอาคารในพ้ืนที่โครงการมรดกโลก 
 พ.ศ.2543 น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม VTLS มาพัฒนางานบริการเป็นระบบ   
ยืม – คืน 
 พ.ศ.2544 ได้มีนโยบายร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเครือข่าย  UNINET เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการประชุมทางไกล  
 พ.ศ.2545 ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา 
 พ.ศ.2546 ได้จัดท าเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยรวมศูนย์
คอมพิวเตอร์และส านักวิทยบริการเข้าด้วยกัน 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านปัญญา น้ าเพชร 
ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2550 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand 
(VoD) ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า 
 พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini 
TCDC) เป็นศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์โดยได้ติดตั้ง 
miniTCDC ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digitalsignage) ตามอาคารต่างๆ เพ่ือกระจายข่าวสารของหน่วยงาน 
 พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พ้ืนที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า) 
 พ.ศ.2554 ช่วงปลายปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย มีความเสียหายเกิดข้ึนทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล 
 พ.ศ.2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ  
 พ.ศ.2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการขยายและติดตั้ง Wi-Fi 
บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จ านวน 6 จุด 
 พ.ศ.2557 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 70 เครื่อง 
 พ.ศ.2558 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์สอบทางด้าน
คอมพิวเตอร์ (MOS) 
 พ.ศ.2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และ ด าเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องส ารองไฟ จ านวน 48 ก้อน    
ณ อาคาร 100 ปี 
 พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 100 เครื่อง และพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์  
 พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2  จ านวน 80 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
จ านวน 2 เครื่อง ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย จ านวน 2 รายการ ประกอบ
ไปด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point ชนิดไม่มี Controller จ านวน 52 ตัว และ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่วง จ านวน 10 ตัว) จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 
โปรเจคเตอร์ห้องประชุมอาคาร 100 ปี จ านวน 1 เครื่อง และได้ท าความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ได้ท า
ความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการเปลี่ยนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติจาก VTLS เป็นระบบ Matrix 
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 พ.ศ.2562 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 120 ตัว เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) จ านวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด24 ช่อง แบบที่ 2 
จ านวน 52 ตัว อุปกรณ์กระจายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 30 ตัว  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครือข่าย จ านวน 2 เครื่อง ชุดโต๊ะ -เก้า อ้ี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 100 ชุด 
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู จ านวน 10 เครื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย 
จ านวน 1 ระบบ และจัดซื้อครุภัณฑ์กล้อวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ (38 ตัว)  
 

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ ค่านิยม นโยบาย 
 

ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 
 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. สนับสนุนการเรียนการสอน  
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ 
1.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
2.  ห้องสมุดสีเขียว (Green University) 
3.  การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service) 

 

เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

นโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย ์(Human Library) 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University) 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
 6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library) 
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นโยบายการประกันคุณภาพ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม 
ดังนี้ 
 1. ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
และคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 
 2. จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพ่ือการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
มาตรฐานสากล 
 3. ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการส านัก ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้
ในการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 
 5. ให้งานประกันคุณภาพหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มี
การน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดกลไกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพ่ือการรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้หน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 
 7. ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลที่ได้จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ 
PDCA 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อธิการบดี 

รองอธิการบดียุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผู้อ านวยการส านัก คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการส านัก 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านัก 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการส านัก 
ฝ่ายวิทยบริการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานผู้อ านวยการ งานวิทยบริการ 

- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานบริหารระบบสารสนเทศ 
- งานพฒันาระบบและวิเคราะห์
ข้อมูล 

- งานบริหารและเลขานุการ 
- งานพสัด ุ
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพนัธ ์

- งานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวทิยวิชาการ 
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4. รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
3 อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

5. จ านวนบุคลากร 
บุคลากร 

 

ล าดับ บุคลากร จ านวน 
1 คณาจารย์ 4 
2 ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน 1 
3 ลูกจ้างประจ า 1 
3 พนักงานราชการ 1 
4 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 21 
5 เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 20 
 รวมจ านวนบุคลากร 48 
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รายช่ือบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานที่ 1 งานบริหารทั่วไป 
 1.  นางพรทิพย์  เดชรอด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2.  นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  นางยุพิน   กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4.  นางสาวกัลยา จันทร์โชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

งานที่ 2 งานวิทยวิชาการ 
1. นางนภารัตน์ จ าเนียร  บรรณารักษ ์
2. นายนิทัศน์  รสโอชา  บรรณารักษ ์

 

งานที่ 3 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 1.  นางละเอียด รามคุณ  พนักงานพิมพ์ ส.3 
 2.  นางสาวเมตตา สังข์ทอง  บรรณารักษ ์
 3.  นางสาวนัยนา เพียรคงทอง บรรณารักษ ์
 4.  นางสาพัชราภรณ์ ต่อดอก  บรรณารักษ ์
 5.  นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ ์
 6.  นายสายันต์  ชิตถุง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด   
 7.  นางศิริรัตน์  โพธิ์ภิรมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 8.  นางศิริพร  แจ่มจ ารัส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 9. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 10. นายทิพย์  รามคุณ  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด   
 

งานที่ 4 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ   
 1.  นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง  บรรณารักษ ์
 2.  นายจิรทีปต์  น้อยด ี  บรรณารักษ ์
 3.  นายสมชาย  เพ็ญสุข  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 4.  นายสมยศ  เฉลยมณี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 5.  นางสาวอัญชลีพร เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

งานที่ 5 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.  นายวรพจน์  วรนุช  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 2. นายสายชน  คงคะพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 3. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 6. นายมานิช   โชติช่วง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 7. นายธีระ   เอ็งวงษ์ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 8. นายอ าพล  เกิดชนะ  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
 

งานที่ 6  งานบริหารระบบสารสนเทศ 
 1. นายอ านาจ  แก้วภูผา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นางสาวมัทนียา หามาลัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

งานที่ 7  งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นายเจษฎา  สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นายณเรศณ์  จิตรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

แม่บ้าน 
1. นางนงรักษ์   เกษมสังข์ แม่บ้าน 
2. นางสาวสมศรี  รัมมะมนต์ แม่บ้าน 
3. นางบุปผา   ชมวงษ์  แม่บ้าน 
4. นางเบญจา   ผลโต  แม่บ้าน 
5. นางพลอยนภัส  เพ็ชรวงษ์ แม่บ้าน 
6. นางจินดา   ไพยกาล  แม่บ้าน 
7. นางมาลี    รื่นรมย์  แม่บ้าน 
8. นางอุษา    บุญโสม  แม่บ้าน 
9. นายเจษฎา   พานแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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6. ข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

งบประมาณแผ่นดิน 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  

6,886,500 6,544,000 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3,000,000 3,000,000 
3. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,599,900 2,600,000 
4. โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น - 420,740 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน - 100,000 
6. โครงการจัดท าระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 32,500 15,000 
งบบ.กศ. 
1  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

1,212,067 1,118,925 

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา - 99,000 
3.  โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 245,237 239,106 
4.  โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 306,200 300,000 
5.  โครงการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา - 96,600 
6.  โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 281,000 120,000 
7.  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  10,000 
8.  โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 642,840 632,495 
9.  โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ - 42,400 
10. โครงการห้องสมุดสีเขียวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 27,600 
11. โครงการครุภัณฑ์เครื่องควบคุมชุดประชุมประจ าห้องประชุม      
     อยุธยา -อาเซียน 

 96,300 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/   
     สถาบัน/กอง 

17,400 - 

13. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ประจ าห้องประชุมใหญ่  
     อาคาร 100 ปี 

99,510 - 

14. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย wi-fi 1 ระบบ 847,356  
งบบ.กศ. (เพิ่มเติม) 
1. จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) จ านวน 1 ระบบ    1,971,000 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน      
 

 154,800 
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งบกศ.บป. 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศฯ 

939,502 167,352 

2. โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 114,258 110,218 

3. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  260,000 200,000 
งบกศ.บป. คงคลัง 
1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ (38 จุด) - 496,159 
งบบัณฑิต   
1. โครงการจัดการเรียนการสอน 127,270.50 119,000 
งบวิจัย 
1. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น 30,000 - 
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน 30,000  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดห้องสมุดโรงเรียนและฝึกยุว 
   บรรณารักษ์ 

30,000  

4. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่โครงการตามพระราชด าริ นิทรรศการ 
   หมุนเวียน 

30,000  

รวมทั้งสิ้น 17,731,540.50 18,680,695 
 

อาคารสถานที่ 
 พ้ืนที่บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
วิทยบริการ (อาคาร 15) อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 31) มีเนื้อที่ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการ
ให้บริการดังนี้ 
1. อาคารส านักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ 
 ชั้นที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 100 ที่นั่ง 
    ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง 
    มุมสบาย 
    ห้องบริการอินเทอร์เน็ต  
    มุมบริการฉายภาพยนตร์     

 ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
    ห้องราชวงศ ์
    ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
   บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
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2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ 
  ชั้นที่ 1  บริการรับฝากของ (ล็อกเกอร์) 
     บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
     บริการวารสารปัจจุบัน   
     นิทรรศการหมุนเวียน 
     บริการลงทะเบียน Wi-Fi ส าหรับบุคคลภายนอก    

     มุมหนังสือใหม่    
     บริการยืม – คืน หนังสือ 
     ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
     บริการ Tablat 14 เครื่อง 
     บริการหนังสือเยาวชน  
     ห้องสมุดสีเขยีว 
     บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า      

  ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 
     บริการวารสารล่วงเวลา กฤตภาค จุลสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
     ห้องเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
     บริการหนังสืออ้างอิง 
     บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 
     บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
  ชั้นที่ 3 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม  
     บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000–500 
     ห้องสมุดกฎหมาย  
    บริการถ่ายเอกสาร  

      บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า       
  ชั้นที่ 4 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 600–900 
     บริการหนังสือต าราภาษาอังกฤษหมวด 000-900 
     บริการหนังสือนวนิยาย  
    ห้องสมุดมนุษย ์
    ห้องสมุดอาเซียน 
      ห้องประชุมรวงผึ้ง     

      บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 
 

3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร 

    ศูนย์ข้อมูล (Data Center)  
    ควบคุมดูแลระบบ 
    ระบบฐานข้อมูล  
    ระบบเว็บเซิฟเวอร์  
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    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
    ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
    ห้องปฏิบัติการ Multimedia  
    ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 
    ระบบยืนยันตัวบุคคล เพ่ือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  
    บริการลงทะเบียน ARU-Wi-Fi 
 

เวลาเปิดท าการ 

 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  08.00-16.30 น.  
 วันเสาร์-อาทิตย์      เวลา  08.00-16.30 น.  
 
หมายเหตุ  ปิดบริการเฉพาะวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
7. ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
ที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ โดย
มุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบ กลไกในการควบคุม (Quality  Control) การตรวจสอบ (Quality 
Auditing) และการประเมิน (Quality Assurance) ในระดับส านัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย 
1.1  มีคณะกรรมการภายใน 
1.2  มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในส านักวิทยบริการฯ 
1.3  มีระบบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.4  ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการฯ รับทราบและด าเนินการ 
1.5  มีการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภาพ

ภายในและเตรียมรับประเมินจากภายนอก 
2. มีการก าหนดความรับผิดชอบ ในระบบประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับส านัก มีความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
2.1  ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้รองผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  โดยวิเคราะห์แผน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  มีการจัดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าค ารับรองกับ
อธิการบดี มีเป้าหมายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 
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8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน ประธาน 
 2. อาจารย์ยุพิน พวกยะ กรรมการ 
 3. อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด กรรมการและเลขานุการ 
 

 ผลการประเมินคุณภาพใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ
ประเมิน ดังตาราง 4 
 

ตาราง 4 ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจหลัก 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ 
     ต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ดีมาก 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ดีมาก 
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 ดีมาก 
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ดีมาก 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.0 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ 5.0 ดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  

องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้) 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
     1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ใช่การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 
     2. หลักนิติธรรมควรทบทวนแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 ให้มีความทันสมัย 



14 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(5 ตัวบ่งชี้) 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

- 1. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการควรก าหนดตัวชี้วัดเป็น
เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ 
2. กิจกรรมการปรับปรุงการด าเนินงานการ
ให้บริ การควรมี กิ จกรรมที่ สอดคล้ องกับ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีที่ผ่านมา 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 

- 1. การเขียนผลการด าเนินงานควรเขียนให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

- 1. ควรพิจารณาตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ใหม่ โดยให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นตามพันธกิจหรือนโยบายการ
บริ หารงานของ  ส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ควรก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานในสิ่งที่ด าเนินการตามปกติอยู่แล้ว 

2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 

- 1. ควรแสดงข้อมูลแผนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือการแสดงผล
การด าเนินการตามแผนได้อย่างชัดเจน 
2. การแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ระบบสารสนเทศควรมีการแสดงผล
เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือดูแนวโน้มของ
ความพึงพอใจ 

2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. ควรก าหนดระบบและกลไกการด าเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนครอบคลุม
ทุกกระบวนการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงควร
วิ เคราะห์จ ากความเสี่ ย งที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ใช่การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ประชุมเพ่ือทบทวนหัว
ข้อความเสี่ยง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซ
ฮิลล์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  เพ่ือทบทวน
เกณฑ์การประเมิน ระบุและวิ เคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง ซึ่งเลือกประเด็นความ
เสี่ยง คือ “ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการ
ของระบบสารสนเทศ”  
       โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 2/2562 โดยมติที่ประชุมเห็นควรเพ่ิม
ปัจจัยเสี่ยงด้านระบบข้อมูลอีก 1 ปัจจัย 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

2. หลักนิติธรรมควรทบทวนแก้ไข
ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้
บริ การส านั กวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
ให้มีความทันสมัย 

ประชุม แก้ไข ระเบียบ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วยการใช้บริการส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดท า (ร่าง) แก้ไข ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วยการใช้บริการ ส านักวิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 มติที่ประชุมให้
ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการร่างประกาศ
และน าเข้าเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการฯ ในครั้งถัดไป  
       ส านักฯ ได้น าเสนอวาระเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดย
คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) กฎหมายให้
ข้อเสนอแนะส านักฯ ไม่ควรจะร่างระเบียบ
ใหม่ ควรใช้ระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย
ก า ห น ด  โ ด ย ส า ม า ร ถ ท า ป ร ะ ก า ศ มี
รายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะเจาะจงและไม่ขัด
ต่อระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินระดับส านักฯ ใน
อ งค์ ป ร ะกอบที่  2  ก า ร
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 เพ่ือทบทวน 
เกณฑ์การประเมินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จากผลจากการประชุม บุคลากร
ส านั ก วิ ทยบริ ก า ร ฯ  ส ามารถก าหนด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเป็นเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณได้อย่างชัดเจน  
       ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการเขียน
ร่างรายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเพ่ิมตาราง
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณเพ่ือเปรียบเทียบผลการเข้าใช้
บริการที่ชัดเจนมากขึ้น 

 ด า เ นิ น ก า ร จั ด ห า  /
กิจกรรม/โครงการหรือการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ก า ร
ประเมิน 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 
 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทย
บริการฯ ปรับรูปแบบการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองแนวทางการแก้ไขให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ 
       ส านักวิทยบริการฯ ได้น าข้อเสนอของ
คณะกร รมกา รประจ า ปี ง บประมาณ       
พ . ศ . 2 56 1  ม า เ ขี ย น ร าย ง านผ ลกา ร
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือ
เขียนโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน
ความต้องการ 

2.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

ประชุมการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .2562 
เพ่ือให้คณะกรรมการมีการ
เ ขี ย น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง ที่
สอดคล้องกัน 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

 

       ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 2 
คณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ได้เขียน
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นครั้งแรก
และได้อ้างอิงตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 8 ข้อ โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

       1. ก าหนดให้มีนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งใน
นโยบายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2. มีรายงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
กายภาพและเทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
       3. มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
       4. มีการจัดการของเสียและมลพิษ 
       5 .  มี กา รบริ หา รจั ดการและการ
ให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
       6. เสริมสร้างบทบาทของบุคลากร
ห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
       7 .  มี เ ครื อข่ ายและความร่ วมมื อ
ระหว่างห้องสมุด 
       8. มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสี
เ ขี ย ว โ ดย ใช้ ตั ว ชี้ วั ด และหลั ก เ กณฑ์ ที่
เหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 

ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินระดับส านักฯ ใน
อ งค์ ป ร ะกอบที่  2  ก า ร
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ด้านห้องสมุด 

       ส านักวิทยบริการฯได้ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษา วันที่  17-19 ตุลาคม 
2561 ได้ประชุมเพ่ือทบทวนเกี่ยวกับการ
เขียนผลการด าเนินงาน ในครั้งถัดไปโดย
เขียนตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ 
       ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด าเนินการเขียน
ร่างรายงานผลการประเทินตนเอง โดยน า
ขั้นตอนผลการด าเนินงาน (Flowchart) มา
เขียนเพ่ือให้เนื้อหามีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 

2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประชุมเพ่ือวางแผนและ
ก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการ 
- แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน
สิ่งสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการเขียนบรรยายรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้อยู่ ในรูปแบบ
ขั้นตอนผลการด าเนินงาน (Flowchart) ควร
เขียน เนื้ อหาให้ชั ด เจน  ครอบคลุ มทุ ก
กระบวนการ 
       ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด าเนินการเขียน
ร่างรายงานผลการประเมินตนเอง โดยปรับ
เกณฑ์ข้อที่ 6 ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
เกณฑ์ข้อที่  6  สิ่ งสนับสนุนการ เรี ยนรู้
ทางด้านห้องสมุด เพ่ือการเขียนรายงานจะ
ได้ไปในทิศทางเดียวกัน 

2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 

ประชุม อบรม เพ่ือก าหนด
รูปแบบและแนวทางการ
แสด งข้ อมู ล แผ นร ะบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ชัดเจน 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

 
 

       คณะกรรมการด า เนิ น งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา (พ.ศ.2562-2566) เพ่ือถอดมาท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
       ส านักวิทบริการฯ ได้เปลี่ยนชื่อร่าง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (พ.ศ.2562-
2566) เป็น ร่างแผน Smart University 
(พ.ศ.2562-2565) และน าเข้าคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 มติที่ ประชุม เห็นควร
ทบทวนแผน Smart University (พ.ศ.
2562-2565) และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ เป็นล าดับต่อไป 



22 
 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

 ประชุม แนะน า ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเอง 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ                
เพ่ือการบริหารจัดการ 

 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง โดยมีการเขียนแสดงผลการ
ประเมินย้อนหลัง 3 ปี ตามน าแนะน าของ
คณะกรรมการประเมิน 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน   2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ได้แก่ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  
 
 ผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบท่ี 1    การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   : การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ :  นางพรทิพย์   เดชรอด 
      นายสายชน   คงคะพันธ์ 
      นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
      นางนภารัตน์   จ าเนียร 
      นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน 
      นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ประสานงาน     นางยุพิน     กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
      นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจน    
มีการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 2 ค าสั่ง ดังนี้  

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง     
พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1.-1(1) ค าสั่งที่ 22/2561 
 

 - คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1.-1(2) ค าสั่งที่ 25/2561 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ จากผลการวิเคราะห์ SWOT ดังตารางต่อไปนี้ 
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การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart University ด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย  การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น 
S2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
S3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการสืบค้นข้อมูล 
S4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกัน ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
S5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการที่หลากหลายช่องทาง   
S6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานท่ี  มีคุณภาพ 
S7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถิ่น 
S8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระดับภูมิภาค 
(พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี สิงห์บุรี  ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
S9. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ   
W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการ 
W6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน(ในเรื่องของการออกแบบ) 
W7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
W8. บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนน้อย 
W9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
W10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พ้ืนท่ีมีจ านวนจ ากัด) 
W11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกิจกรรม
นานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
O1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชบาย“ราชภัฏ” พัฒนาท้องถ่ิน 
O2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนากลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
O3.ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
O4. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
O5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัย 
O6. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังในภูมิภาคและระดับประเทศ 
O7. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจน 
O8. มีโอกาสร่วมมือกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ ในการร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

T1. ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ าท่วม เป็นต้น 
T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
T4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
T5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศสูง 
T6. สภาพ/รูปแบบการท างานมีความเสี่ยง 
T7. ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของผู้ใช้มีความหลากหลายไม่
สิ้นสุด 
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TOWS Matrix  (จากผลการวิเคราะห์ SWOT ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปัจจัยภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart University ด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถ่ิน 
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ
ปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการสืบค้นขอ้มูล 
4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง   
6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานที ่ มีคุณภาพ 
7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถ่ิน 
8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรี  สิงห์บุรี  
ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
9. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ   
5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน   
7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนนอ้ย 
9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พื้นที่มจี านวนจ ากัด) 
11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่ต้องใช้
ภาษาตา่งประเทศ 

โอกาส (Opportunities : O) SO WO 
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน 
พระราโชบาย“ราชภัฏ” พัฒนาท้องถิ่น 
2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนากลุ่มดิจิทัล 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
3.ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 Computing and ICT Literacy (ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
4. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบ  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การวิจัย 
6. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภูมิภาคและระดบัประเทศ 
7. มหาวิทยาลัยมยีุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
8. มีโอกาสร่วมมือกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ฯ ในการร่วมมือระหว่างบุคลากรและ
นักศึกษาในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ร่วมพัฒนาท้องถิน่ และถา่ยเทคโนโลยีและองคค์วามรู้จากมหาวทิยาลัยสูท่้องถิ่น  
(O : 1 6 8 / S : 1 4 7) 
2. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวตักรรม 
(O : 3 4 5 / S : 2 3 7 8) 
3. พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / S : 4 7 8) 
4. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(O : 1 2 3 4 5 6 7 8 / S : 5 6) 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / S : 9) 
6. พัฒนามหาวิทยาลยัสู่ Smart University 
(O : 2 3 4 7 / S : 1 7 8) 

ประเด็นพัฒนา : 
1. พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
(O : 1 2 3 4 5 6 7 8 / W : 7 9 10) 
 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(O : 2 3 4 5 6 7 8 / W : 8 11) 
 

3. พัฒนามหาวิทยาลยัสู่ Smart University 
(O : 2 3 4 7 / W : 1 2 3 4 5) 
 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( O 7 : W : 6) 
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ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแขง็ (Strength : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับ Smart 
University ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ และ
การให้บริการท้องถิ่น 
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ
ปฐมนิเทศและจัดอบรมด้านการสืบค้นขอ้มูล 
4. ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาบุคลากร ร่วมกันประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการทีห่ลากหลายช่องทาง   
6. มีการให้บริการ แบบ One Stop Service/มีบริการนอกสถานที ่ มีคุณภาพ 
7. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในท้องถ่ิน 
8. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(UniNet) ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรีสิงห์บุรี  
ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
9. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน IT  และงานห้องสมุด 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล 
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการให้บริการ   
5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
6. การปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคมีกระบวนการที่ซับซ้อน   
7. ห้องสมุดขาดงบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพที่เอื้อต่อการเข้าใช้บริการ 
8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนนอ้ย 
9. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมการให้บริการ (ขาดระบบยืม-คืน ด้วยตนเอง) 
10. แสงสว่าง/ชั้นจัดเก็บหนังสือไม่เพียงพอ (พื้นที่มจี านวนจ ากัด) 
11. บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับกิจกรรมนานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากล
ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 

อุปสรรค (Threats : T) ST WT 
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอ 
2. ภัยธรรมชาต ิเช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ าทว่ม เป็นต้น 
3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยอีย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
5. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศสูง 
6. สภาพ/รูปแบบการท างานมีความเส่ียง 
7. ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ
ของผู้ใช้มีความหลากหลายไม่สิ้นสุด 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(T : 7 / S : 5 6 8 9) 
 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(T : 1 2 4 5 6 / S : 1-9) 
 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(T : 2 3 5 6  / S : 1 7 8) 

ประเด็นพัฒนา : 
1. ยกระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
(T : 7 / W : 4 5 ) 
 

2. ยกระดบัการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
(T : 4 / W : 1-5) 
 

3. พฒันาระบบบริหารจัดการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(T : 1 2 4 5 6 / W : 7 8 9 11) 
 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(T : 2 3 5 6  / W :  6 10) 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1.-1(3) การวิเคราะห์ SWOT 
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 โดยท าความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ท าการปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ให้มี
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนงานต่างๆ ดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการฯ มีการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564       
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2562) โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ในวันที่ 17 -19 
ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม บรีซฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีบุคลากรของส านักเข้าร่วม จ านวน 19 
คน และได้รับความร่วมมือจากนางอมรรัตน์ อมรนาถ นักวิชาการสถิติ ส านักนโยบายและแผน มาให้
ความรู้ในการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย ส านักฯ ได้มีการปรับเพ่ิมประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ตรงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
1. ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 

1 การพัฒนาท้องถิ่น 

2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green 
University 

2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  

 

3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม 
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1.-1(4) โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  

 ส านักวิทยบริการฯ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรุงปรุง    
พ.ศ.2562) น าเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่10/2561  

 

 และเสนอเข้าวาระเพ่ือพิจาณาในคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้กลับมาทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยประชุมผ่าน
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 
2562 โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

 
 



30 
 

 
วิสัยทัศน์ 
 

เดิม ใหม่ 
มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) ภายในปี พ.ศ.2564 

มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็น
กลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561  
 

 ส านักวิทยบริการฯ มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ ครบทุกพันธกิจ ดังนี้ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2562 จ านวน 22 โครงการหลัก 11 ตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่งครบทุกพันธกิจของส านักฯ 
 3. น าเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับทราบและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ตามพันธกิจและงบประมาณท่ีได้รับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
 4. ทั้งนี้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่บุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีโครงการ 22 โครงการ  ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ 
ล าดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการ 6,544,000 (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000 (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
3 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ 2,600,000 (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
4 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 420,740 (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 100,000 (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา การวิจัยและนวตักรรม 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

รวม 12,664,740    

6 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 1,118,925 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
7 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ทางการศึกษาฯ 99,000 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
8 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 239,106 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
9 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 300,000 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
10 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 96,600 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
11 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 120,000 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษา (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
12 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 10,000 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
13 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ 632,495 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
14 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์ 42,400 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
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แผนงาน/โครงการ 
ล าดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ ผลผลิต 

15 โครงการห้องสมุดสีเขียว 27,600 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องควบคุมประจ าห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

96,300 
(2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

รวม 2,782,426    

17 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลยัราชภฎั
พระนครศรีอยุธยา    

1,971,000 (2) งบ บกศ. 
เพิ่มเตมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

18 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์จัดหาครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการเรยีน
การสอน  

154,800 (2) งบ บกศ. 
เพิ่มเตมิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 
 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

รวม 2,125,800    

19 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 167,352 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
20 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 110,218 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
21 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 200,000 (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
22 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 496,159 งบ กศ.บป. 

คงคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

รวม 973,729    
 รวมงบประมาณ (บาท) 18,546,695    

   
    

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7)) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
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 และได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังตารางดังนี้ 
 

งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน/บาท 
งบแผ่นดิน 1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,664,740 บาท 

2. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการ 
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 

งบบกศ. 1. โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 2,782,426 บาท 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ 
4. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ 
6. โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 
7.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
9. โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
10. โครงการห้องสมุดสีเขียว 
11.โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องควบคุมประจ าห้องประชุมอยุธยา-
อาเซียน 

งบบกศ.เพิ่มเติม 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายม.พระนครศรีอยุธยา 2,125,800 บาท 
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน     

งบกศ.บป. 1. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 477,570 บาท 
2. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 
3. งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 

งบกศ.บป. (คงคลัง) 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ 496,159.00 
รวม 18,546,695 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8)) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2562 

 

 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงเพ่ือถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือท าความเข้าใจให้กับบุคลากรในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561 
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 รวมทั้งมีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10)) เว็บไซต์ส านักฯ www.arit.aru.ac.th 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงาน และติดตาม
ผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเร่งรัดตามใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายกับมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12)) แบบรายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน/12 เดือน 
 

 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562     
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(13)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่2  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
มอบหมายให้ก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งที่ 26/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการ      ท าหน้าที่เป็นประธาน 
 2. รองผู้อ านวยการ     ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
 3. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 

 โดยก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 4. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1)) ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผน
บริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

 

1. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของส านักวิทยบริการฯ 

 คณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยง ได้จัดประชุมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส านักวิทยบริการฯ และรายงานผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อ   
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีการระบุประเด็นความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดนี้เกิดจากความ
เสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอกดังนี้ 
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1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
- ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
- หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
- การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2561  
 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อที่ 2  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ จ านวน 1 ด้าน รวม 3 ปัจจัยเสี่ยง เรียบร้อยแล้ว ส านักวิทยบริการฯ 
ได้น าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงผ่านตารางแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ความไม่ต่อเนื่อง
ในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟา้จากภายนอก
ขัดข้อง 

5 4 20 1 

2. หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง 

5 3 15 2 

3. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
5 2 10 3 

 

 และได้น าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอวาระเพ่ือ
พิจารณาต่อด าเนินงานปะกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ ควรเพ่ิมปัจจัยเสี่ยง “ระยะการใช้งานของอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายมีระยะเวลานาน” และควรเพิ่มผลกระทบปัจจัยเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากเรา
ด าเนินการไปแล้ว 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3)) รายงานคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562  
 

 และน าเข้าคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันพฤหสับดีที่ 27 มิถุนายน 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ คณะกรรมการเห็น
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ควรเพิ่มระบบข้อมูลเป็นปัจจัยเสี่ยงอีก 1 ประเด็นและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดท าแผนความเสี่ยงเป็นล าดับต่อไป 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ความไม่ต่อเนื่อง
ในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟา้จากภายนอกขัดข้อง 5 4 20 1 
2. ระยะการใช้งานของอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายมีระยะเวลานาน 

5 3 15 2 

3. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 5 2 10 3 

4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 5 2 10 3 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562  

 

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ระดับความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ได้น าปัจจัยเสี่ยงที่
มีระดับความเสี่ยงสูงมาก (ค่าคะแนน 20) จ านวน 1 ปัจจัย ระดับความเสี่ยงสูง (ค่าคะแนน 15) 
จ านวน 1 ปัจจัย และระดับความเสี่ยงปานกลาง (ค่าคะแนน  10) จ านวน 2 ปัจจัย รวมทั้งสิ้น 4 
ปัจจัย มาจัดท าแผนแผนบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดมาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยง/แนว
ทางการแก้ไข ลด และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 7 วิธีการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
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ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

ความไม่ต่อเนื่องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟา้จาก
ภายนอกขัดข้อง 

20 ด้านการปฏิบัติงาน  
(O) 

1. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ 
กรองน้ ามันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี 
เพื่อให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
2. จัดซื้อเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 500  KVA ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

1. ตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ทุกวันท าการ เพื่อให้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 
2. มีการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าทุก 3 เดือน 

สวท. 

2. ระยะการใช้งานของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
มีระยะเวลานาน 

15 ด้านการปฏิบัติงาน  
(O) 

1. ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก 
(core switch)เพื่อทดแทนของเดิม 
2. ซื้ ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตาม
อาคาร จ านวน 52 ตัว  เพื่ อทดแทน
ของเดิม 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

1. ตรวจสอบระยะเวลาอายุการ
ใช้ ง านของอุ ปกรณ์ กระจา ย
สัญญาณ  
 

สวท. 

3. การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 

10 ด้านการปฏิบัติงาน  
(O) 

เปิดช่องทางการเข้าถึง (Port) เฉพาะที่ใช้
งานจริง เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

มีการปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือข่าย  (Fire 
wall) เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอก 

สวท. 

4. ระบบข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย 

10 ด้านการปฏิบัติงาน  
(O) 

1. จัดซื้อฮาร์ดิส ขนาด 1 Tb แบบ ssd 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการ
เสียหายของข้อมูล 

1 ต.ค.61- 
30 ก.ย.62 

1. ส ารองข้อมูลที่ส าคัญเก็บไว้ใน
ระบบส ารองข้อมูลนอกสถานที่ตั้ง 
(Cloud)  ทุ ก วั น  เพื่ อป้ อ ง กั น
ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 

สวท. 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5)) แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2562 
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 5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาระบบการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ    
แต่ละปัจจัยเสี่ยงด าเนินงานเพ่ือลด/ขจัดความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน มีการรายงานผล
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามแบบประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) พบว่า
มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว 5 วิธีการ คิดเป็นร้อยละ 83.3 และยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 วิธีการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ซึ่งจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงได้น า
ข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการฯ  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2562  
 

 6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง มีการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงบรรลุตามแผน และได้น าผลการด าเนินงานมาจัดท าแผนควบคุมตามแนวทางมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่าความเสี่ยงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7)) แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2562 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด า เนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการ 

ระดับความส าเร็จ จ านวนเงิน 

ส าเร็จ ไม่
ส าเร็จ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 2 2 - 100 430,740 430,731.65 100 

2. การผลิตและพัฒนา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3 3 

- 100 451,400 449,046 99.48 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม 1 1 

- 100 96,600 96,600 100 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 16 15 1 93.75 17,567,955 17,008,129.52 91.65 

รวม 22 21 1   95.45 18,546,695 17,984,507.17 96.97 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(1)) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
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2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 จากการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 มีการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักได้น าเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร ดังนี้ 
 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 
3.95 อยู่ในระดับ มาก 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(2)) ผลการประเมินระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 2. แผนงานประชุม ก าหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน เพ่ือก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(3)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. แผนพัฒนาบุคลากร ผู้อ านวยการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพของการท างานให้ดีขึ้นทั้งภายในและภายนอก 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(4)) แบบรายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม 

 4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายและแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ 
  - รอบท่ี 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป 
  - รอบท่ี 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(5)) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 5. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 - การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ิมช่อง
ทางการบริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ท าให้ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(6)) รูปภาพแสดงระบบการยืมคืนด้วยตนเอง  

  - การน า ARIT-eDocument มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข้อมูล  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(7)) รูปภาพแสดงระบบ ARIT-eDocument 
  - การน าระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting มาบริหารจัดการประชุม
ภายในหน่วยงาน  

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(8)) รูปภาพแสดงระบบ e-meeting 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการที่สามารถด าเนินงานได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ ดังตัวอย่างส านักฯ ได้รับความ
ไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดหาครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนด้านห้องสมุด รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการที่ทันสมัย ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานด้านต่างๆ ท าให้การบริการเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(9)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ โดยผู้บริหารส านักวิทย
บริการฯ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
โดยมีการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม และรายงานความคืบหน้า รายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(10)) ค าสั่งที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย   
 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานโดย
การส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ลงจดหมายข่าว การจัดท าเว็บไซต์ Facebook Line เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โอกาสและช่องทางต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลการด าเนินงานในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกครั้ง  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(11)) รูปภาพแสดง Facebook Line 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลา ตามรายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(12)) รายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมผ่านคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยส านักวิทย
บริการฯ ได้น าเสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าส านักฯ ให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ได้รับทราบ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(13)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการฯ โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อผู้สมัครกรรมการ
ประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งได้ด าเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เพ่ือคัดเลือกกรรมการ
ประจ าส านักฯ จ านวน 7 ราย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ส านักงานคณะทั้ง 
4 คณะ และการนับคะแนนด้วยวิธีหยั่งเสียงเพ่ือให้ได้คณะกรรมการ จ านวน 4 ราย โดยผ่าน
คณะกรรมการคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(14)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อ
ผู้สมัครกรรมการประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า 
 

6. หลักการส่วนร่วม (Participation) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การพัฒนา การตัดสินใจ และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 12 คณะกรรมการ ได้แก่ 
  1) ค าสั่งที่  21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green 
Library” 2562-2564  
  2) ค าสั่งที่ 22/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี    
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
  3) ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  4) ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  5) ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  6) ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
  7) ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  8) ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
  9) ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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  10) ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
  11) ค าสั่งที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
  12) ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(15)) ค าสั่ง 12 ค าสั่ง 
 

 2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือท าหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและด าเนินงานในการจัดหาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(16)) ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

  2) มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มบรรณารักษ์ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/
ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ โดยระดมความคิดเห็นการ
จดัสรรงบประมาณและร่วมพิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(17)) รายงานการประชุมติดตามงานด้านห้องสมุด 
 

  3) ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(18)) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศประจ าเดือน 
  

 3. การส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือมีหน้าที่ด าเนินการ
ทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลประเมินระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(19)) ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 จากการทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ครอบคลุมในประเด็น
หลักๆ 5 ด้านตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 

 โดยมีการแจกแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ รับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในทุกจุดที่ให้บริการภายในส านักฯ ได้ท าการส ารวจ 1 รอบ คือ (รอบ 6 เดือน 
เริ่มเดือน ต.ค.61-31 มี.ค.62) 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(20)) แบบส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่น าหลักการ
กระจายอ านาจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและด าเนินงานโดยจะเห็นได้จากโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ  
 1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จ านวน 3 ฝ่าย ได้แก่ 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
  2) อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ โพทอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   หัวหน้าส านักงาน 
 

 โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
มีการท าแผนปฏิบัติราการระยะสั้นๆ โดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา มีการ
มอบหมายภาระงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ ตรวจสอบงานที่เจ้าหน้าที่ท าส าเร็จ 
ประเมินผลงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนในสายงาน และให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายส านักวิทยบริการฯ/
ภาระงานตามโครงสร้าง และค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(21)) ค าสั่งที่ 017/2562 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 12 คณะกรรมการ ได้แก่ 
 1) ค าสั่งที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 2562-2564  
 2) ค าสั่งที่ 22/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี    
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
 3) ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 4) ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 5) ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 6) ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 7) ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        
ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 8) ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 9) ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 10) ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 11) ค าสั่งที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 12) ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(22)) ค าสั่ง 12 ค าสั่ง 
 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานโดยยึดถือตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการก าหนดระเบียบการใช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ สามารถให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือให้
การด าเนินการของส านักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่ง
หมวด ออกเป็นหมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก 
 หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 6 การเงิน 
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 ดังระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(23)) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด กรอบ
แนวทางในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีข้อมูลในเชิงประจักษ์ มีความโปร่งใส
และยุติธรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(24)) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ การด าเนินงานโครงการต่างๆ และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ภารกิจหลักทุกคน โดยบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน เช่น ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(25)) ค าสั่งที่ 22/2561 เรื่อง คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดโครงการ 
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านัก
วิทยบริการฯ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

บุคลากร 50 คน บุคลากร 39 คน บุคลากร 39 คน 
มีการพัฒนา 50 คน มีการพัฒนา 39 คน มีการพัฒนา 39 คน 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(26)) แบบรายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษางาน/ประชุม 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจ านวนวันที่
ปฏิบัติงานเท่าๆ กันโดยค านึงถึงความเสมอภาค ตามรายชื่อกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(27))  
 - บันทึกข้อความ ศธ 0550.1/1962 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 - บันทึกข้อความ ศธ 0550.8.1/808 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการฯ โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อผู้สมัครกรรมการ
ประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า ซึ่งจะได้ด าเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เพ่ือคัดเลือกกรรมการ
ประจ าส านักฯ จ านวน 7 ราย ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ส านักงานคณะทั้ง 
4 คณะ และการนับคะแนนด้วยวิธีหยั่งเสียงเพ่ือให้ ได้คณะกรรมการ จ านวน 4 ราย โดยผ่าน
คณะกรรมการคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(28)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อ
ผู้สมัครกรรมการประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า 
  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรึกษางานกันอย่างสม่ าเสมอ กรณีที่ต้อง
มีการตัดสินใจ ก็จะมีการพูดคุย สอบถาม ประชุม และตกลงกัน โดยฉันทามติ เช่น แบ่งหน้าที่ การ
เป็นกรรมการในงานด้านต่างๆ เป็นต้น 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการในประเด็นการจัดการความรู้ตาม
ระบบการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ ตามค าสั่งที่ 33/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ทั้งหมดมีหน้าที่ ดังนี้   
 1. ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
 3. เป็น “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้ 
 4. เป็น “Master Trainer” ด้านการจัดการความรู้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4 (1) ค าสั่งที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ (KM)  ได้มีการประชุมทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561           
ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้เสนอประเด็นการจัดการ
ความรู้ไว้ 4 ประเด็น คือ 

ประเด็นของการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
1. การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือเข้า     
สู่ ต า แหน่ ง ง านที่ สู ง ขึ้ นของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

บุ คล า ก รขอ ง  ส ว ท . พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัยของ สวท. 

*เพื่อหาแนวทางการวิเคราะห์ค่า
งานเ พ่ือเข้ าสู่ต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นของ พนม. รว่มกัน 

2. การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน บุคลากรของ สวท.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู้ ใ นการ พัฒนาห้ อ งสมุ ด
โรงเรียน 

* เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
กระบวนการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

3. การซ่อมบ ารุงทางด้าน IT บุคลากรของ สวท.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการซ่อมบ ารุงทางด้าน IT 

*เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ซ่อมบ ารุงทางด้าน IT 

4. การด าเนินงานห้องสมุด 
สีเขียว 

บุคลากรของ สวท.เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการด าเนินงานห้องสมุดสี
เขียว 

* เ พ่ื อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ด า เนิ น งานห้ องสมุ ดสี เ ขี ย ว 
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
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 โดยมติที่ประชุมระบุประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
คือ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนใน
ท้องถิ่นเพราะเป็นการด าเนินการที่ตอบตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ มีความสอดคล้องนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการบริการทางวิชาการสู่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) และรายละเอียดการด าเนินงาน เพ่ือน าสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ตามกระบวนการ โดยก าหนด
ระยะเวลา กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการด าเนินการ
ได้อย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561  
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ปฏิทินแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ระยะเวลา กจิกรรมการจัดการความรู้(KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
17 ต.ค. 61 
จ.เพชรบูรณ์ 

จัดให้มีการประชุมเพื่ อค้นหาแนว
ทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหา
ประเด็นของการท า KM โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ 
ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโน โลยี
สารสนเทศ 

สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม 
* ประเด็นการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

ประเด็นการจัดการความรู้
อย่างน้อย 1 ประเด็น 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ สวท. 

1-6 ธ.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
สวท. 2562 

มีค าสั่ง และปฏิทินการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ของส านักวิทยบริการฯ 

คณะกรรมการ KM สวท. นางนภารัตน์ จ าเนียร 

ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 
2561 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ประชุมครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็น : หมวดหมู่องค์ความรู้ที่ก าหนด
เพื่อการบริหารจัดการในการจัดการ
ความรู้ ข องส านั กวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยี ส ารสน เทศเป็น ไปตาม
ระยะ เวล า  ป ระจ าปี ง บประมาณ      
พ.ศ.2562 ประชุมครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 

วันที่ 3 มกราคม 2562  
เวลา 13.30 น.  

ณ หอ้งประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 

ประชุมครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

หัวข้อ :  ทบทวนและข้อคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนองค์

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 
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ระยะเวลา กจิกรรมการจัดการความรู้(KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
อาคารบรรณราชนครินทร ์ ความรู้ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เตรียมด าเนินการก าหนดการ รายชื่อ
ผู้ด าเนินการ และกิจกรรม ที่จะน าไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น  ใ น ไ ต ร ม า ส  2  จ า น ว น             
2 โรงเรียน 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 13.30 น.           

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ประชุมครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

หัวข้อ: ค้นหาแนวทาง หรือรูปแบบที่ดี
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น   ที่ไป
ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ในไตรมาส 2 จ านวน 2 
โรงเรียนที่ผ่านมา 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ประชุมครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

หัวข้อ: แนวทางการเสริมความรู้ให้กับ
บุคลากร สวท.และผู้บริหาร ครู นักเรียน
ภายในสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ
เพียงพอต่อการจัดการห้องสมุดโรงเรียน 
และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
สรุปและท าการกลั่นกรองการจัดการ
ความรู ้
 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 
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ระยะเวลา กจิกรรมการจัดการความรู้(KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

เวลา 13.30  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 
อาคารบรรณราชนครินทร ์

ประชุมครั้งที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

หัวข้อ: ทบทวนเอกสาร เช่น มาตรฐาน
ห้องสมุ ด โ รง เรี ยน  หรือความรู้ ที่ มี
ประโยชน์อื่นๆ ที่ต้องเสริมเพื่อเพิ่ม
สมร รถนะ ในกา รพัฒน าห้ อ ง สมุ ด
โรงเรียน 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30  

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 
อาคารบรรณราช 

ประชุมครั้งที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

หั วข้ อ :  สรุ ปประ เด็นที่ ต้ อ งพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ นางนภารัตน์ จ าเนียร 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30  

ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้อง
คงคาราม 

ประชุมครั้งที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

กลั่นกรององค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อน าไป
เผยแพร ่
   - น าไปปฏิบัติ 
   - การบริการ 
   - แบบอย่างที่ดี 

บรรณารักษ์และเจ้าหนา้ที่ - คณะตัวแทนจาก
หน่วยงานบริการ ด้าน IT 
และด้านห้องสมุด 
- ผู้ใช้บริการ 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.30  

ณ ห้องสมุดโรงเรียน 
วัดเยื้องคงคาราม 

ประชุมครั้งที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

- จัดอบรมปฏิบัติการการจัดการความรู้
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
- ผลผลิตที่ได้รับ 
* คู่มือและสื่อน าเสนอ เช่น  
คลิป VDO ในประเด็นความรู้มาตรฐาน
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
 

- คณะตัวแทนจากหน่วยงาน
บริการด้าน IT และ 
ด้านห้องสมุด 
- ผู้ใช้บริการ 

บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที ่
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ระยะเวลา กจิกรรมการจัดการความรู้(KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
22 พ.ค. 62 น าเสนอคณะกรรมการ KM ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
ผลงานของหน่วยงานที่ผ่าน 
เกณฑ์ฯ 

มี รายงานผลการจัดการ
ค ว า ม รู้  ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ      
พ .ศ .2562 และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที ่

22 พ.ค.62 เข้าร่วมรับการสรรหา  
Good Practice 

บอร์ดนิทรรศการแนวปฏิบตัิที่ดขีอง
หน่วยงาน 

การประเมิน บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที ่

7 มิ.ย. 62 กิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice SHARE ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4 หมายเหตุ :  
   1 )  ห น่ ว ย ง า น ที่ น า เ ส น อ แ ล ะ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ บ น เ ว ที  คื อ 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดีเด่น และ     
ดีมาก  
   2 )  หน่ วยงานภายนอกเข้ า ร่ วม    
LEARN &SHARE 

  บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที ่

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3)) ปฏิทินการจัดการความรู้ 
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 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้  (KM) ได้ด าเนินงานตามกระบวนการ 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม      
บรีซฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้เสนอประเด็นการจัดการความรู้ไว้        
4 ประเด็น คือ 
  1.1 การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากร พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ *เพ่ือหาแนว
ทางการวิเคราะห์ค่างานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัยรว่มกัน 
  1.2 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  *เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
  1.3 การซ่อมบ ารุงทางด้าน IT บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการซ่อมบ ารุงทางด้าน IT *เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการซ่อมบ ารุงทาง     
ด้าน IT   
 1.4 การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว *เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินงานห้องสมุด  
สีเขียว ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
 

 โดยมติที่ประชุมระบุประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คือ 
“การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนใน
ท้องถิ่นเพราะเป็นการด าเนินการที่ตอบตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพ มีความสอดคล้องนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการบริการทางวิชาการสู่ชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน “การพัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” โดยเน้นการบูรณาการกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา และ
กิจกรรมเสริมจากการแลกเปลี่ยนของคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) ของบรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 3.  แบ่ งปันและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ จากความรู้  ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(TacitKnowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการกระบวนการ “การพัฒนาการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” ในพ้ืนที่ห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
  กรณีที่ 1 โรงเรียนวัดลาดทราย หมู่ 4 บ้านลาดทราย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11, 13-14 และ 17 -18 (ส่งมอบ 19 ประเมิน 26 ) ธันวาคม 2561  
  กรณีที่  2 โรงเรียนวัดวิ เวกวายุ พัด หมู่  3 ต าบลคลองจิก อ า เภอบางปะอิน                        
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28 – 31 มกราคม 2562 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์.2562 (ส่งมอบ
วันที่ 5 ประเมินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)  
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  กรณีที่ 3 โรงเรียนปราสาททองวิทยา หมู่ที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ์ บ้านเลน ต.บ้านเลน   
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21,25 -27 กุมภาพันธ์ 2562 (ส่งมอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ประเมินวันที่ 15  มีนาคม 2562) น ามาจัดท าคู่มือกระบวนการ “การพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” 
 4. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการกระบวนการ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ประสบการณ์เดิมและที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge)  
 5. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง โดยมีการจัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู นักเรียน ของสถานศึกษา
ภายในท้องถิ่น และบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21–28 พฤษภาคม 2562 ให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม     
หมู่ 1 บ้านลาว ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 6. การเข้าถึงองค์ความรู้  สามารถเรียนรู้ โดยระบบออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซ ต์ 
arit.aru.ac.th ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 7. การเรียนรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติการตามคู่มือ
ที่ท าการเผยแพร่ประเภทตีพิมพ์และทางออนไลน์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 การบูรณาการกระบวนการ คือ “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น”
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวห้องสมุด ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะท าการพัฒนาและน ามาเปิดภาพวิเคราะห์สภาพห้องสมุดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการฯ  
 

 ความส าเร็จในการบูรณาการ คือ เป็นการบูรณาการเชิงเนื้อหา และกระบวนการในความรู้
ที่เกี่ยวข้องในตัวบุคคลจากประสบการณ์จริงที่เน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานโดยเน้นการ
จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศของห้องสมุดโรงเรียน และทฤษฎีการจัดห้องสมุดด้วยระบบดิ้วอ้ี และ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยมีกระบวนการด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  5 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2562 เพ่ือให้เป็นไปตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย        
มีประโยชน์และมีความส าคัญต่อความต้องการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น การจัดท า 
KM “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงานในเรื่องการจัดบุคลากรลงพ้ืนที่ และขั้นตอนกระบวนการที่ยังไม่มีความชัดเจน นอกจากนี้
การจัดท า KM “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น” ยังช่วยตอบสนองประโยชน์
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ในด้านการก าหนดแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรมให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายโดยการจัดท าแผนขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคคลากรในหน่วยงานที่ท าให้เป้าหมาย
บรรลุผลส าเร็จได้ตามแผน โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมการประเมินการจัดการความรู้เพ่ือให้มั่นใจว่า
สอดคล้องอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับขอบเขตและเป้าหมาย KM ที่เลือกจัดท าขึ้น 
 

 การวางแผนระยะเวลาการด าเนินงานจากที่ลงปฏิบัติงานก าหนด 7 วันท าการ จะปรับลด
จ านวนวันท าการเป็นก าหนด 5 วันท าการ ส าหรับโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน และไม่มีการ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการสืบเนื่องจากห้องสมุดโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนในการจัดการห้องสมุด
ได้ดีขึ้นโดยจะก าหนดกิจกรรมดังนี้  
 วันที่ 1 ปรับสภาพอาคารสถานที่ภายในห้องสมุดตามความเหมาะสม (ต้องท าการ
เคลื่อนย้ายชั้นตู้) เพ่ือจัดเตรียมห้องสมุดให้พร้อมบริการ 
 วันที่ 2 ชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานของสมุดโรงเรียน และจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ            
จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (นักเรียนยังไม่ต้องช่วยงาน) 
 วันที่ 3 สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาธิตการซ่อม
บ ารุงรักษาหนังสือเพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้งานได้ (นักเรียนต้องช่วยงาน) 
 วันที่ 4 สาธิต/ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สาธิตการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาธิตการซ่อม
บ ารุงรักษาหนังสือเพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้งานได้ (นักเรียนต้องช่วยงาน) และ
เตรียมการส่งมอบ 
 วันที่ 5 พิธีการส่งมอบห้องสมุด และวันส่งมอบให้ผู้ปฏิบัติงานก าหนดกิจกรรมเผยแพร่ด้วย
ตนเอง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4)) แผนการจัดการความรู้ (KM) 
 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ได้ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดท าเป็นคู่มือ 
“การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” และมอบหมายให้โรงเรียนผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละ
โรงเรียนน าไปถ่ายทอดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพงานบริการของ
โรงเรียน พร้อมการน าเสนอ ในรูปแบบคลิปวีดีโอ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) ของส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประกวดองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน”   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5)) คู่มือการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best 
Practice LEARN & SHARE ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ ชั้น 2      
คณะครุศาสตร์ โดยงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งร่วมกับ คณะ ส านักฯ 
สถาบัน ทั้งนี้ส านักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับดีมากด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(6)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2564 ตามค าสั่งที่ 29/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1)) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 29/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 

เพ่ือทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 และมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
บริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตราก าลังของ
ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งได้มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564) ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2))  เล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–
2564  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
ก าหนดกลุ่มงาน โดยแบ่งงานออกเป็น 7 งาน  ดังนี้  
 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานวิทยวิชาการ 
 3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. งานบริหารระบบสารสนเทศ 
 7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
  

ซึ่งมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการก าหนดจัดสรรต าแหน่งภายใน           
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัตราก าลังที่ได้วิเคราะห์ไว้ควรมีทั้งหมด 39 อัตรา  

ปัจจุบันส านักวิทยบริการฯ  มีอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง  จ านวน 34 อัตรา โดยมี
อัตราก าลังประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   จ านวน  1  อัตรา (ข้าราชการพลเรือน) 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  3  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
4. บรรณารักษ์ จ านวน  8  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
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5. บรรณารักษ ์ จ านวน  1  อัตรา   (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน  7  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  9  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  2  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 

 

การบริหารงานบุคคล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลักเกณฑ์การคิด
ภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 1 ต าแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 230 วัน/1 ปี  ดังนั้น 
จึงได้มีการจัดท าการวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละต าแหน่งไว้แล้วในเล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561–2564 เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3))  ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 019/2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ไป
ราชการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4))  โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 และได้ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5)) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
  

  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดส่งบุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามหัวข้อที่ตรงกับต าแหน่งและ
สายการท างานของบุคลากร  แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) 
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และด้านบริหารจัดการ  ซึ่งบุคลากรในแต่ละด้านจะได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะต่างๆ ในเรื่องที่
ส าคัญๆ ดังนี้   
ด้านห้องสมุด   

1. ประชุมวิชาการเรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม่ - บริบทจากผู้ใช้ห้องสมุด วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ   

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้รับความรู้ในเรื่อง รับมืออย่างไรในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และ  บริบทผู้ใช้ กับ

การจัดพ้ืนที่และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยน าเทคโนโลยี ความรู้และเทคนิคต่างๆ  มาปรับใช้   
ในการให้บริการ 

2. สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใส หมอกสวย รีสอร์ท 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้เรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดสีเขียว,  ลักษณะของห้องสมุดสีเขียว, มาตรฐาน

ห้องสมุดสีเขียว, การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว, การขอรับการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว, การจะเป็น Smart Library, การอ่านของคนไทย,  เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด  ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าไปใช้ในการพัฒนางานได้ 

3. สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Data Science : Data Analytics ในการบริหารห้องสมุดใน
ศตวรรษท่ี 21 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้รับความรู้ในเรื่องของ AI and Big Data in KU, Library Analytics and Matrix Using 
Data to Drive Decisions and Services, Data Analytics จากประสบการณ์สู่การประยุกต์ใช้เพ่ือ
การบริหารจัดการห้องสมุด  เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการบริหาร
จัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

4. อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Global, ฐานข้อมูล 

ACM Digital Library, ฐานข้อมูล SpringerLink, ฐานข้อมูล Web of Science  และฐานข้อมูล ACS  
โดยน าความรู้ดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์และแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูลกับผู้ใช้บริการ 

5. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม           
เชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Green Library”  วันที่ 23 ธันวาคม 2561            
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดโดย ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โดยมีบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 43 คน 
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 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  และสร้างความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)   
1. อบรมโปรแกรม Adobe Dreamweaver CC วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ 

โรงเรียนสร้างเสริมทักษะการออกแบบ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ MVC Laravel Framework" 

วันที่ 28 - 30 พ.ย.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 มีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel Framework และพ้ืนฐาน
การพัฒนา MVC Web Application  สามารถใช้งาน Blade Template Engine   สามารถจัดการ
ตารางฐานข้อมูลโดยใช้ Migrations  และสามารถจัดการข้อมูลโดยใช้ Eloquent ORM  ได ้

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th Wunca) วันที่ 22 – 25 ม.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต       
จ.ภูเก็ต  

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 รับทราบแนวทางการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(UniNet), ศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา,  แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก  
และได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย 
Hardware and Software 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ Cisco Network Academy 
วันที่ 26 - 27 มี.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  1) Digital Transformation and Digital Education  2) 
Blockchain Application : The new management instrument and transformation 3) 
MOOC Course  และ 4) Cisco Collaboration for Education  โดยได้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ MOOC Course  น ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
ให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 
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5. สัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 
8 พ.ค.62 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้ความรู้ในเรื่อง  IPv6 Trend and Technology Update  เพ่ือน ามาพัฒนาการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานและบริการที่รองรับ IPv6  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวัล  IVv6 Award 2018  ประจ าปี พ.ศ.2561  ด้วย 
 

ด้านบริหารจัดการ  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ( Individual KM 

Plan) วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ   
การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ได้รับความรู้ เบื้องต้นของการจัดการความรู้  ประเภทขององค์ความรู้  กลยุทธ์และ
ความส าคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร  การพัฒนาการจัดการความรู้  องค์ประกอบและขั้นตอน
การจัดท าแผนการจัดความรู้รายบุคคลขององค์กร รวมถึงได้มีการท า  Workshop การจัดท าแผน         
การจัดการความรู้  โดยได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการจัดท า การจัดการความรู้ (KM)  
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การบริหารสินทรัพย์" รุ่นที่ 1 วันที่ 
20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของสินทรัพย์ ความหมายและกระบวนการ
บริหารสินทรัพย์,  การจัดหาสินทรัพย์ (การจัดซื้อจัดจ้าง),  การควบคุมสินทรัพย์ (การเก็บและการ
บันทึก การเบิกจ่าย กายืม การบ ารุงรักษาและการตรวจสอบ), การบริจาคและการจ าหน่ายสินทรัพย์, 
มาตรการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ก าหนดให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ  และข้อบกพร่อง
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ (การบริหารสินทรัพย์) ที่อาจได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 

3. สัมมนา องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเบอร์ 5 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 รับทราบประโยชน์จากการผลิตและใช้เสื้อผ้า Cool Mode  ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย 
ไม่ต้องรีด ลดพลังงานไฟฟ้า  โดยน ามาเป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานของการจัดท าห้องสมุด    
สีเขียวต่อไป  ซึ่งในครั้งนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเกียรติบัตรคูลโหมดและ
โล่เสื้อประหยัดพลังงานเบอร์ 5 
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4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการถ่ายทอดแผนสู่
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 – 22 
มกราคม 2562 ณ ไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (จัดโดยกองนโยบายและแผน) 

 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
รับมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี  

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

5. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคกรให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วมอบรม จ านวน 35 คน 

 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ปรับทัศนคติและสร้างจิตส านึกท่ีดีต่องานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบ  เข้าใจถึงความ

ต้องการของผู้รับบริการ สร้างสรรค์งานบริการให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร 

6. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าร่วมอบรม จ านวน 39 คน 

 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ก าหนดจุดรวมพลที่ทุกคนรับรู้ และสามารถไปรวมกันเมื่อเกิดอัคคีภัย มีความเข้าใจถึง

สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย  สามารถประเมินสถานการณ์และอพยพหนีไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

7. อบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจ า รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น
แม่พิมพ์”  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) โดยมีบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
 การน าความรู้ที่ได้จากอบรม/ประชุม/สัมมนา ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ท าให้มีอุดมการณ์ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
แกนน าให้กับประชาชนจิตอาสาในการสร้างอุดมการณ์ สร้างจิตส านึก สร้างระเบียบวิจัย และเป็นไป
ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6))  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างานและผลงานการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้ นของต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ซึ่ง
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรี
เจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน–ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และวันที่  29-31 พฤษภาคม 2562  ณ 
โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี  และในปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบุคลากรระดับช านาญการ จ านวน 1 คน คือ นายอ านาจ แก้วภูผา  ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7)) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 818/2561 เรื่อง 
ให้บุคลากรไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8)) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 458/2562 เรื่อง 
ให้บุคลากรไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน
และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9)) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 578/2562 เรื่อง 
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ส านักวิทยบริการฯ  สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ดังนี้ 
1. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งจากประสบการณ์–กรณีศึกษา 
ปัญหาอุปสรรคจากการศึกษาดูงาน  ตลอดจนการน าเอาแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานต่อไป และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ผู้บริหาร
และบุคลากรได้เข้าศึกษาดูงานและได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งการพัฒนางานในส่วนของ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว และเยี่ยมชมได้
จั ด ใ ห้ ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น  ใ น วั น ที่  3 0  เ ม ษ า ย น –1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2  ณ  ห้ อ ง ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10)) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11)) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 013/2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา         
ไปราชการ 

2. ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ  โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งบุคลากรเข้าศึกษาดู
งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซึ่งมีระบบที่สมบูรณ์ ได้เรียนรู้
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วิธีการด าเนินงานด้านเอกสาร ระบบการรับ-ส่งเอกสาร  รวมถึงได้ข้อมูลในการด าเนินการจัดซื้อระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5 (12))  หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการมหาวิทยาลัยด้วย
ประสบการณ์มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและหลักการ
จัดล าดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน UI Green Metric World University Ranking 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5 (13))  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 251/2562 
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว  วันที่  15 สิงหาคม 2562             
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทราบแนว
ทางการด าเนินงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5 (14))  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 793/2562 
เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

 

 มหาวิทยาลัย  มีการให้ความรู้ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  ได้จัดอบรมเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทาง
ป้องกันการทุจริต  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมในครั้งนี้ จ านวน 21 คน  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ท าให้มีการเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุการก าหนดราคากลางและราคาอ้างอิงพัสดุ แนวทางปฏิบัติและ
ข้อก าหนดในการเปิดเผยราคากลางพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  เรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง “คุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตรวจสอบได้” กลยุทธ์ในการจัดซื้อจ้างให้ห่างจากความเสี่ยง   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(15)) บันทึกข้อความที่ อว 0629.1/ว1123 ลงวันที่ 22 ก.ค.62 เรื่อง 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการป้องกัน
การทุจริต  
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(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(16)) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่  720/2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุเข้ารับการอบรม 
 

มหาวิทยาลัย มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน  
15,000  บาท/ปี  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลส าหรับตนเอง, บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท/ปี  สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(17)) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 

 

มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อสัญญาจ้างรายปีให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาโดยได้รับ
ค่าจ้างรายเดือนจากงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 12 คน และคนงาน  
จ านวน 8 คน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(18))  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 301 เรื่อง 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาผู้ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

มหาวิทยาลัย  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใน
แต่ละระดับการประเมิน ดีเด่น ดีมาก และดี ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดี สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(19))  บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.1/65 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2562 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

มหาวิทยาลัยมีการพิจารณาจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา  โดย
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(20)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 325 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(21))  บันทึกข้อความที่ อว 0629.1.1/1159 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2562 เรื่อง การประเมินเพ่ือการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรน าสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของส านักฯ  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(22))  ภาพถ่ายกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด   
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการก ากับติดตาม โดยมี ค าสั่งที่ 
017/2561 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ช่วง 

- ช่วงที่ 1  วันที่  1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
- ช่วงที่ 2  วันที่  1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
การประเมินแต่ละช่วง  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน     

ในการมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(23)) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 017/2562 
เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเผยแพร่ในรูปของเอกสาร/แนวปฏิบัติ/คู่มือต่างๆ การเผยแพร่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพื่อติดตามการน าความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเอง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(24)) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม 
          
  และได้จัดท าแบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมดังนี้  

1. การประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
2. อบรมพัฒนาบุคลากร จ านวน  2 ครั้ง 
3. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. อบรมงานประกันคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(25) แบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563)  
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบ กลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนประสานงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
 ตามค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(1)) ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เพ่ือทบทวนและจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ/ส านัก/สถาบัน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(2)) เอกสาร/รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(3)) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับส านัก/สถาบัน 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเป็นระบบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 
 1. พันธกิจและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 4. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 5. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(4)) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานตามปกติ โดยให้บุคลากรมีการทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานตามปกติของบุคล ากร ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม
และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(5)) ค าสั่ง 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย 
 1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพ คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งและ
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อก ากับดูแลตัวบ่งชี้ในการด าเนินงาน ดังนี้  
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 ปฏิทินการด าเนินงานประกนัคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพ (P)             
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรงุแผนการด าเนินงาน             
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพ่ือรองรับการประเมิน (D)             
   3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            

   3.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

            

   3.3  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว             

   3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้             

   3.5   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             
   3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 
   4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            

4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

            

4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านห้องสมุด             

4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมดุสีเขียว             

4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             

4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ             
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แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 
   5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            

5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ             
5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมดุสีเขียว             
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านห้องสมุด             
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ             
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             
6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้งกรรมการประเมิน             
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ (C)             
8. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)             

 

หมายเหตุ  :   6 เดือน แรก (ต.ค.61-มี.ค.62) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
  6 เดือน หลัง (เม.ย.62-ก.ย.62) ด าเนินงานทบทวน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(6)) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและ
ประสานงาน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ 
ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

นางพรทิพย์ เดชรอด 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

ผศ.อธิบ โพทอง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยง 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ       ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ คณะกรรมการธรรม     
ภิบาล 

นา ง ส า วพิ จิ ก า ม า ศ 
แย้มบู่ 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มี
อยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 
ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ KM 

น า ง น ภ า รั ต น์          
พุ่มพฤกษ ์

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานแผนพัฒนา
บุคลากร 

น า ง ส า ว ร ส สุ ค น ธ์      
ค าสอน 

6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย 
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
ผศ.อธิบ โพทอง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพ 

นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 
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ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและ
ประสานงาน 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :  
ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ
ความส า เ ร็ จของการ
ให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

นายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพึ่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ
ความส า เ ร็ จของการ
ด าเนินงานห้องสมุดสี
เขียว 

นางสาวอัจฉริยะณัฐ 
จันทร์สิงห์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด 

นางสาวเมตตา  
สังข์ทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์อธิบ โพทอง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

อาจารย์อธิบ โพทอง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

 

โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 1. รวบรวมเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ประชุมคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. จัดท าเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวก ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(7)) ค าสั่ง 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 12 ค าสั่ง เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1) ค าสั่งที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
2562-2564  
 2) ค าสั่งที่ 22/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี    
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
 3) ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 4) ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 5) ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 6) ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 7) ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 8) ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 9) ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 10) ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
 11) ค าสั่งที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
 12) ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(8)) ค าสั่ง 12 ค าสั่ง 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือติดตามการควบคุมด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานข้อมูล ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(9)) รายงานการประชุมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ 
 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา 
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เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 
17 ธันวาคม 2561 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(10)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 
 

 2. มีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายโดยมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้  เพ่ือรายงาน
ข้อมูลต่อผู้บริหาร   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(11)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินประกันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดการประเมินคุณภาพของ
หนว่ยงาน โดยก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงาน
สนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค าสั่งที่ 925/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(12)) ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 925 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกๆ ปีงบประมาณ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 
6 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 

4.50 คะแนน 5.00 คะแนน 
คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดีมาก 

  

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13)) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ างบประมาณ     
พ.ศ.2560-2561 
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  4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ทบทวนและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Quality Improvement Plan) 2562 ตามตารางต่อไปนี้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรวิเคราะห์จาก
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ไม่ใช่การ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ประชุมเพื่อทบทวนหัวข้อ 
ความเสีย่ง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 17-19 ตุลาคม 
2561 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
เพื่อทบทวนเกณฑ์การประเมิน ระบุและวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง ซึ่งเลือกประเด็นความเสี่ยง คือ 
“ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการของระบบ
สารสนเทศ”  
       โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้น าเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 
โดยมติที่ประชุมเห็นควรเพิ่มปัจจัยเสี่ยงด้านระบบ
ข้อมูลอีก 1 ปัจจัย 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

2. หลักนิติธรรมควรทบทวนแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2551 ให้มีความทันสมัย 

ประชุม แก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการ
ใ ช้บ ริ ก า ร ส า นั ก วิ ท ยบริ ก า ร แล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดท า (ร่าง) แก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ วันที่ 17 
ธันวาคม 2561 มติที่ประชุมให้ส านักวิทยบริการฯ 
ด า เ นิ นก า ร ร่ า งป ร ะกา ศแล ะน า เ ข้ า เ สน อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในครั้ง
ถัดไป  
       ส านักฯ ได้น าเสนอวาระเพื่อพิจารณา มติที่
ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยคณะกรรมการ
พิจารณา (ร่าง) กฎหมายให้ข้อเสนอแนะส านักฯ 
ไม่ควรจะร่างระเบียบใหม่ ควรใช้ระเบียบกลางของ
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถท าประกาศมี
รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงและไม่ขัดต่อ
ระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการ 

ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินระดับส านักฯ ใน
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  2  ก า ร
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการศึกษาวันที่  17 -19 ตุลาคม 2561 เพื่อ
ทบทวน เกณฑ์การประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากผลจากการประชุม บุคลากรส านักวิทยบริการ
ฯ สามารถก าหนดเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดเป็นเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณได้อย่างชัดเจน  
       ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการเขียนร่างรายงานผล
การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย
เพิ่มตารางปีงบประมาณเพื่อเปรียบเทียบผลการเข้าใช้
บริการที่ชัดเจนมากขึ้น 

 ด าเนินการจัดหา /กิจกรรม/
โครงการหรือการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการ

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่สอดคล้องกับความ

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการฯ 
ปรับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองแนว
ทางการแก้ ไข ให้ สอดคล้องกับข้อ เสนอแนะของ
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

และข้อเสนอแนะจากการ
ประเมิน 

 ต้องการของผู้รับบริการ ผู้ใช้บริการ 
       ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ  ไ ด้ น า ข้ อ เ ส น อ ข อ ง
คณะกรรมการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาเขียน
รายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพื่อเขียนโครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนความ
ต้องการ 

2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 

ประชุมการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี
งบประมาณ .ศ.2562 เพื่อให้
คณะกรรมการมีการเขียนไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกัน 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงาน 
ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานห้องสมดุสีเขยีว 

 

       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ได้เขียน
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นครั้งแรกและได้อ้างอิง
ตามเกณฑ์การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 8 โดยมีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
       1. ก าหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2. มีรายงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       3. มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
       4. มีการจัดการของเสียและมลพิษ 
       5. มีการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
       6. บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วน
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

เกี่ยวข้อง 
       7. มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
       8. มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียวโดยใช้
ตัวช้ีวัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินระดับส านักฯ ใน
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่  2  ก า ร
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ด้านห้องสมุด 

       ส านักวิทยบริการฯได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 17-19 
ตุลาคม 2561 ได้ประชุมเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการเขียนผล
การด า เนินงาน ในครั้ งถัดไปโดยเขียนตามเกณฑ์
มาตรฐานของตัวบ่งช้ี 
       ผู้รับผิดชอบตัวบงช้ีด าเนินการเขียนร่างรายงานผล
การประเทินตนเอง โดยน าขั้นตอนผลการด าเนินงาน 
(Flowchart) มาเขียนเพื่อให้เนื้อหามีความชัดเจนเพิ่ม
มากขึ้น 

2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประชุมเพื่อวางแผนและ
ก าหนดระบบและกลไกการ
ด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
กระบวนการ 
- แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการเขียนบรรยายรายงานผลการประเมินตนเองให้
อยู่ในรูปแบบขั้นตอนผลการด าเนินงาน (Flowchart) 
ควรเขียนเนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
       ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ด าเนินการเขียนร่างรายงานผล
การประเมินตนเอง โดยปรับเกณฑ์ข้อที่  6 ของสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องเกณฑ์ข้อที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน
ห้องสมุด เพื่อการเขียนรายงานจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน ปีงบประมาณ 

2561 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2.5 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

ประชุม อบรม เพื่อก าหนด
รูปแบบและแนวทางการ
แ ส ด ง ข้ อ มู ล แ ผ น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ชัดเจน 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารจัดการ 
 

 

       คณะกรรมการด า เนินงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ.2562-2566) เพื่อ
ถอดมาท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
       ส านักวิทบริการฯ ได้เปลี่ยนช่ือร่างแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (พ.ศ.2562-2566) เป็น ร่างแผน 
Smart University (พ.ศ.2562-2565) และน าเข้า
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2562 มติที่ประชุมเห็นควรทบทวนแผน 
Smart University (พ.ศ.2562-2565) และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักฯ เป็นล าดับต่อไป 
 
 

 ประชุม แนะน า ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานผล
การประเมินตนเอง 

- 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 คณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารจัดการ 
 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง โดยมีการ
เขียนแสดงผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี ตามน าแนะน า
ของคณะกรรมการประเมิน 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(14)) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 
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สรุปรายงานการประเมินความส าเร็จ 

ของพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปงีบประมาณ พ.ศ.2562  
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรลุ ก าลัง
ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การบรหิารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 5.00 คะแนน) 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรวิเคราะห์จากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต แต่ไม่ใช่การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว 

ประชุมเพื่อทบทวนหัวข้อความเสี่ยง   
 

 

2. หลักนิติธรรมควรทบทวนแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 ให้มีความทันสมัย 

ประชุมรวมกับงานนิติกร แก้ไข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.40 คะแนน) 
2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับส านักฯ ในองค์ประกอบ  
ที่  2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับส านักฯ ในองค์ประกอบ 
ที่  2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อตอ่การเรียนรู้ ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินระดับส านักฯ ในองค์ประกอบ 
ที่  2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรลุ ก าลัง
ด าเนินการ 

 

2.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประชุม อบรม เพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางการแสดงข้อมูล
แผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน 

   

2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดระบบและกลไกการด าเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 

   

 แนะน า ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง    
รวมโครงการ/กิจกรรม 7 กิจกรรม    

  

ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 100 ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่
หน่วยงานต้องด าเนินการส าเร็จ มี 7 กิจกรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(15)) รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) พ.ศ.2562 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.1.1-1(1) ค าสั่งที่ 22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์  ระยะ 5 ปี  พ.ศ.2560 -2564 (ฉบับปรับปรุ ง          
พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 

งานประกันคุณภาพและ 
งานแผนและ 

งานงบประมาณ 

สวท.1.1-1(2) ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  
ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(3) การวิเคราะห์ SWOT  
สวท.1.1-1(4) โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

สวท.1.1-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

 

สวท.1.1-1(6) รายงานการคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 

 

สวท.1.1-1(7) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562  
สวท.1.1-1(8) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2562  
สวท.1.1-1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ

ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

 

สวท.1.1-1(10) เว็บไซต์ www.arit.aru.ac.th 
เผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(12) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 

สวท.1.1-1(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 
 
 
 
 
 

 

http://www.arit.aru.ac.th/
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.1.1-2(1) ค าสั่ งที่  26/2561 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน        
แผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

งานประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง 

สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด า เนิ นงานส านักวิ ทยบริการและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ            
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 

 

สวท.1.1-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด า เนิ นงานส านักวิ ทยบริการและ เทคโนโลยีส ารสนเทศ             
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 

 

สวท.1.1-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 
2562 

 

สวท.1.1-2(5) แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2562  
สวท.1.1-2(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประกันคุณภาพ

ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562  
 

สวท.1.1-2(7) แผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2562  
สวท.1.1-3(1) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพ

และผู้บริหาร 
สวท.1.1-3(2) ผลการประเมินระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สวท.1.1-3(3) รวมรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-3(4) แบบรายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม  
สวท.1.1-3(5) - ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  เรื่ อง 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเลื่อนชั้นค่าจ้าง พ.ศ.2558 
- ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2558 
- ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  เรื่ อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 
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สวท.1.1-3(6) รูปภาพแสดงระบบการยืมคืนด้วยตนเอง  
สวท.1.1-3(7) รูปภาพแสดงระบบ ARIT-eDocument  
สวท.1.1-3(8) รูปภาพแสดงระบบ e-meeting  
สวท.1.1-3(9) - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- ค าสั่งที่ 316/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สวท.1.1-3(10) ค าสั่งที่ 15/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
สวท.1.1-3(11) - รูปภาพแสดง Facebook Line 

- รูปภาพแสดง หน้าเว็บไซต์ส านัก 
 

สวท.1.1-3(12) รายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-3(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4  
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561   

 

สวท.1.1-3(14) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อ
ผู้สมัครกรรมการประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า 

 

สวท.1.1-3(15) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1. ค าสั่งที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 2562-2564  
2 .ค าสั่ งที่  22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
3. ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6. ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
7. ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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8. ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
9. ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
10. ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
11. ค าสั่งที่  34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
12. ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 

สวท.1.1-3(16) ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-3(17) รายงานการประชุมติดตามงานด้านห้องสมุด  
สวท.1.1-3(18) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศประจ าเดือน  
สวท.1.1-3(19) ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ

ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-3(20) แบบส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

 

สวท.1.1-3(21) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 017/2562 
เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 

สวท.1.1-3(22) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1. ค าสั่งที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 2562-2564  
2 .ค าสั่ งที่  22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
3. ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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4. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6. ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
7. ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
9. ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
10. ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
11. ค าสั่งที่  34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
12. ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 

สวท.1.1-3(23) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้
บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 

 

สวท.1.1-3(24) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของ
ข้ า ร าชการพล เรื อน ในสถาบัน อุดมศึกษา  และพนั กงาน
มหาวิทยาลัย 

 

สวท.1.1-3(25)   ค าสั่ง 22/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-3(26)   - แบบรายงานผลการไปราชการ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 
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สวท.1.1-3(27)   - บันทึกข้อความ ศธ 0550.1.1/1962 แจ้งรายชื่อกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
- บันทึกข้อความ ศธ 0550.1.1/808 แจ้งรายชื่อกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) 
ประจ าภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

 

สวท.1.1-3(28)   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อ
ผู้สมัครกรรมการประจ าส านักฯ จากคณาจารย์ประจ า 

 

สวท.1.1-4(1) ค าสั่งที่ 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

งานประกันคุณภาพ
และการจัดการความรู้ 

สวท.1.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด า เนิ นงานส านักวิ ทยบริการและ เทคโนโลยีส ารสนเท ศ             
วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

 

สวท.1.1-4(3) ปฏิทินการจัดการความรู้  
สวท.1.1-4(4) แผนการจัดการความรู้ (KM)  
สวท.1.1-4(5) คู่มือการจัดการความรู้ เรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่ง

เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 
 

สวท.1.1-4(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-5(1) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 29/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

 

สวท.1.1-5(2) เล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

สวท.1.1-5(3) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 019/2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ า และ
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ไปราชการ (ทบทวนการจัดท าแผน) 

 

สวท.1.1-5(4) โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสานเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

สวท.1.1-5(5) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
สวท.1.1-5(6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
 

สวท.1.1-5(7) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 818/2561 เรื่อง 
ให้บุคลากรไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การ
ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 

 

สวท.1.1-5(8) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 458/2562 เรื่อง 
ให้บุคลากรไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ทบทวนการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
หลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 

 

สวท.1.1-5(9) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 578/2562 เรื่อง 
การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

สวท.1.1-5(10) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-5(11) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 013/2562 
เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา ไปราชการ 

 

สวท.1.1-5(12) หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

สวท.1.1-5(13) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 251/2562 เรื่อง 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 

สวท.1.1-5(14) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 793/2562 เรื่อง 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

สวท.1.1-5(15) บันทึกข้อความที่ อว 0629.1/ว1123 ลงวันที่ 22 ก.ค.62 เรื่อง ขอ
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ และแนวทางการป้องกันการทุจริต 
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สวท.1.1-5(16) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่  720/2562     
เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุเข้ารับการอบรม 

 

สวท.1.1-5(17) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-5(18) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 301 เรื่อง 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาผู้ผ่านการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-5(19) บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.1/65 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 
เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 

สวท.1.1-5(20) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 325 เรื่ อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจ าตาม
สัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-5(21) บันทึกข้อความที่ อว 0629.1.1/1159 ลงวันที่ 21 กันยายน 2562 
เรื่อง การประเมินเพ่ือการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจ า
ตามสัญญา ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

สวท.1.1-5(22) ภาพถ่ายกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด    
สวท.1.1-5(23) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 017/2562 

เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 

สวท.1.1-5(24) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม  
สวท.1.1-5(25) แบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สวท.1.1-6(1) ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สวท.1.1-6(2) - เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.1.1-6(3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับส านัก/
สถาบัน 

 

สวท.1.1-6(4) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-6(5) ค าสั่ งที่  24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-6(6) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-6(7) ค าสั่ งที่  24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-6(8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 12 ค าสั่ง 
1. ค าสั่งที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว “Green Library” 2562-2564 ค าสั่งที่ 22/2561  
2 .แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี       
พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
3. ค าสั่งที่ 23/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5. ค าสั่งที่ 25/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6. ค าสั่งที่ 26/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผน
บริหารความเสี่ยง 
7. ค าสั่งที่ 28/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
8. ค าสั่งที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
9. ค าสั่งที่ 30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
10. ค าสั่งที่ 33/2561 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

11. ค าสั่งที่ 34/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 
12. ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

สวท.1.1-6(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-6(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที 4/2561 

 

สวท.1.1-6(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินประกันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-6(12) ค าสั่งที่ 925/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 

 

สวท.1.1-6(13) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2560-พ.ศ.2561  
สวท.1.1-6(14) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

 

สวท.1.1-6(15) รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ  
(Quality Improvement Plan) พ.ศ.2562 

 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  :   นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง 
           นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ 
           นายนิทัศน ์   รสโอชา 
           นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
ผู้ประสานงาน     นางยุพิน     กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์ 
      นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
  -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
  -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
  -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
 3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3.51 
 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปี
ต่อไป 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานกการ
ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้มีการแต่งตั้งค าสั่ง ที่ 30/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1)) ค าสั่งที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
 

 จากการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้งานดั งกล่าวเป็นไป
ตามระบบ คณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยครอบคลุมการให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้    
 1. กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 5. ด้านระบบสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 
 

 แผนดังกล่าว จัดท าโดยการน าผลการส ารวจความต้องการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
แนวทางการจัดท าแผน ได้มีการถ่ายทอดและด าเนินการตามแผนเป็นระยะ และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2561 ได้ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการให้บริการเพ่ิมเติม เพ่ือให้การด าเนินการบริการ
ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การด าเนินการดังกล่าวมีการติดตามและขับเคลื่อน 
โดยคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1 -1(3)) ผลการส ารวจความต้องการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ปฎิทินการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  

รายการด าเนินงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 หมายเหตุ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

             

2. ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อจัดท าแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ของส านั กวิ ทยบริ ก ารและ เทค โน โลยี
สารสนเทศ 

             

3. ด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประจ าปี 2562 โดยวิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญหรือการสุ่มแบบเจาะจง  

             

4. ก าหนดแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

             

5.ด า เนินการตามแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

             

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ (การประชุมติดตาม) 

      

 
     

 
  

7. ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินการด าเนินงาน  
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รายการด าเนินงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 หมายเหตุ 

8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การให้บริการ ประจ าปี 2562 

       

 
     

 
 

12 .  สรุปรายงานผลด า เนิน งาน ระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ SAR 
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์ 
 - ระ เบี ยบการ
ให้บริการส านัก
วิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
 - ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ
ระ เบี ยบและปฏิบั ติ ตาม
ระเบียบการให้บริการของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง 

1.  ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใช้บริการส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ ผ่ า น ท า ง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการจัดท า
ป้ า ย แ สด ง ขั้ น ตอน ก า ร
ให้บริการประจ าจุดบริการ 

1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผา่นเว็บไซต์ส านัก
วิทยบริการฯ 
http://arit.aru.ac.th/regulationarit.html 
และจัดท าป้ายแสดงระเบียบและข้อควรปฏิบัติ    
ในการเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการฯ  
 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และ
ปริมาณการคืนหนั งสือ เกินก าหนด        
มีจ านวนน้อยลง  
 

ง า น บ ริ ก า ร
สารสนเทศ 
 
 

 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สารสนเทศของส านักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 

2. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
บริการส านักวิทยบริการฯ 
       - นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้
ห้องสมุดได้สะดวกขึ้น 

2. นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่  1 ได้รับการ
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 . จั ดกิ จ กร รมคั ด เ ลื อ ก
หนังสือและสารสนเทศอ่ืนๆ 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักสูตรการเรียนการสอน 

3. จัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่
ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณ
ทีม่ีการตั้งไว้ 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศ     
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

4. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดส าหรับ
นักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์ 

 4. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ผู้ใช้บริการเข้า
ใช้ได้หลากหลายช่องทางและสามารถใช้บริการได้
ด้วยตนเอง 

4. ส านักวิทยบริการฯมีระบบห้องสมุด
อัตโนมัติใหม่ที่ เข้าใช้บริการได้หลาย
ช่องทาง 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์ 
 - ระ เบี ยบการ
ให้บริการส านัก
วิทยบริการและ
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
 - ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
 

1. เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ
ระ เบี ยบและปฏิบั ติ ตาม
ระเบียบการให้บริการของ
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง 

1.  ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใช้บริการส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ ผ่ า น ท า ง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการจัดท า
ป้ า ย แ สด ง ขั้ น ตอน ก า ร
ให้บริการประจ าจุดบริการ 

1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผา่นเว็บไซต์ส านัก
วิทยบริการฯ 
http://arit.aru.ac.th/regulationarit.html 
และจัดท าป้ายแสดงระเบียบและข้อควรปฏิบัติ    
ในการเข้าใช้บริการของส านักวิทยบริการฯ  
 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และ
ปริมาณการคืนหนั งสือ เกินก าหนด        
มีจ านวนน้อยลง  
 

ง า น บ ริ ก า ร
สารสนเทศ 
 
 

 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้ น ต อ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สารสนเทศของส านักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 

2. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
บริการส านักวิทยบริการฯ 
       - นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้
ห้องสมุดได้สะดวกขึ้น 

2. นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่  1 ได้รับการ
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 . จั ดกิ จ กร รมคั ด เ ลื อ ก
หนังสือและสารสนเทศอ่ืนๆ 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักสูตรการเรียนการสอน 

3. จัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่
ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณ
ทีม่ีการตั้งไว้ 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศ     
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย 

โดยไม่ต้องอิงบัตรนักศึกษา
ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มีความล่าช้า  

       - ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการต่อด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  

     - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    จัดอบรม
การพัฒนา
บุคลิกภาพของ
บุคลากรส านัก
วิทยบริการฯ  

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เก่ียวกับระบบงานและภาระ
งานที่รบัผิดชอบ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“เทคนิคการให้บริการด้วย
ใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

1. บุคลากรส านักวิทยบริการฯ      
มีเทคนิคในการใหบ้ริการ 
 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การ
ให้บรกิารด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บรกิารไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
   

 
 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น รองรับการ
ให้บริการที่มีความหลากหลาย 

2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 

2. ส านักวิทยบริการฯ จัดและสง่
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการ 
 

2. บุคลากรเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการได้รับ   
การอบรม ร้อยละ 100 
 

3. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประจ าทุกจุดบริการของ
ห้องสมุด 

3.เพิ่มจุดบริการให้ครบทุก
ชั้นของห้องสมุด 
 

3.จัดให้มีจุดบริการครบทุกชั้นของ
ห้องสมุดเพื่อให้บริการตอบค าถาม
และช่วยคน้คว้าสารสนเทศ 

3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบค าถามและ
ช่วยค้นควา้ประจ าจุด ทุกชั้น 
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3) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การจัด
สภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
 

เพื่ อพัฒนาสถานที่ และสิ่ ง
อ านวยความสะดวกของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นมีความ
เป็นสัดส่วน มีป้ายบ่งบอก
แหล่ ง ส า รส น เทศชั ด เ จ น 
สถานที่มีความเป็นระเบียบ 
ส ว ย ง า ม  มี เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รส น เทศ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
ให้บริการ 
   

1. จัดหาเก้าอี้ที่นั่งเพิ่มขึ้นให้
เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
 

1. ส านักวิทยบริการฯมีการจัดหา
เก้าอีเ้พื่อให้บริการเพิ่มเติม 
 

1. ส านักวิทยบริการฯ มีเก้าอี้เพิ่มส าหรับ
บริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

คณะกรรมการ  
 
 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ติดม่าน, เพิ่มชั้นหนังสือ, 
นิทรรศการหมุนเวียน) 

2. มีการจัดพื้นที่สีเขียวทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร เพื่ อสร้ า ง
บรรยากาศการเรียนรู้  ส านักวิทย
บริการฯ มีการปรับปรุงอาคาร  โดย
ทาสีทั้ งภายในและภายนอกตัว
อาคาร 

2.  ส านักวิทยบริการฯ มีพื้ นที่ สี เขี ยว 
สวยงาม มีบรรยากาศดีส าหรับการมาใช้
บริการ 
 

  

3. ซ่อมบ ารุงและท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

3.  มีการวางแผนการท าความ
สะอาดให้มีประสิทธิภาพ 

3. มีการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า อย่างน้อย    
ปีละ 2 ครั้ง 

  

4. ปรับปรุงห้องน้ าให้พร้อม
ใช้งาน 
 

4. มีการตรวจสอบห้องน้ าเป็นระยะ
เพื่อให้ห้องน้ าพร้อมใช้งาน 
 

4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ าได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิดการ
ช ารุด อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ 

  

5. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ใหม่เพิ่มเติม 

5. จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
เพิม่ขึ้น 

5. มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษา
และผู้ใช้บริการเพิ่ม 

  

6. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับห้องเรียนและ
การให้บริการ 

6. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษาเพิ่มข้ึน 

6. มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทาง
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

  

7. จัดพื้นที่บริการให้ตรง
ต าม คว า มต้ อ ง ก า รขอ ง
ผู้ใช้บริการ 

7 .  จั ดพื้ นที่ ให้ บริ กา รตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการและมี
ความเหมาะสม 

7. มีพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 
    - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

       - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ      
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ง า น พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 
 
 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 

1. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
ประจ าจุดบริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
ตลอดเวลาท าการ ตั้งแต่
08.00-16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่บริการ   

1. จุดบริการมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
 

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น. โดยไม่
เว้นช่วงพักเที่ยง 
 

งานบริการ
สารสนเทศ 
 
 

 

 

 
 

 

2. ส านักวิทยบริการจัดให้
เจ้าหน้าทบีริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบในการ
เช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2 .  เพิ่ ม รอบ ในการ เช็ ค เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร ์
 

2 .  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 

  

3 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม สั ป ด า ห์
ห้องสมุดเพื่อให้ผู้ ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆ 

3 .  มี ก า ร จั ด ห า ห นั ง สื อ แ ล ะ
สารสนเทศสอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
    - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านคุณภาพการให้บริการ 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
    - ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 

ผลิต พัฒนา
และจัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตรการ
เรียนการสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library 
   - ฐ า น ข้ อ มู ล วิ ช า ก า ร อ อ น ไ ล น์
ภาษาต่างประเทศ 

1.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง และ
เพิ่มจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ในแต่ละฐานข้อมูล 
 
 

1. ส านักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มจ านวนสารสนเทศ 
 
 

งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
    

 

  2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The 
Integrated Library System) เพื่อ
จัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา 
งานท ารายการบรรณานุกรม และงาน
ยืม-คืน  

2. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
ต อบส นอ งแ ล ะส อด คล้ อ ง กั บ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น การ
ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศด้วย
ตนเอง การจัดการสารสนเทศที่มี
ความหลากหลาย 
 

2.  ส านั กวิ ทยบริ การและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ มีระบบห้องสมุดได้รับการ
พัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
 

  

  3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ 
Online Public Access Catalog 

3. เพิ่มและพัฒนาช่องทางการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้

3. ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้นสารสนเทศ 
(OPAC) ของห้องสมุดได้สะดวก มากกว่า 1 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
(OPAC) เครื่องมือส าหรับช่วยค้นหาและ
แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับทราบ 

ตอบสนองผู้ใช้บริการ  
 

ช่องทาง 
 

  4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.เพิ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการเรียน
การสอน 
    - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านระบบสารสนเทศ 

4 .  ส านั ก วิ ทยบริ ก ารฯ  มี เทคโน โลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
    - ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

  

 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(4)) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จ ติดตามการด าเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนและ
สามารถสรุปผลการด าเนินการตามแผนการใหบ้ริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้     
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1))  รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 
3/2565 วันที่ 9 เมษายน 2562  
 

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการจัดท า
ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจ าจุดบริการ 
 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย และปริมาณ
การคืนหนังสือเกินก าหนด
มีจ านวนน้อยลง  
       - จุดบริการมีป้าย
แสดงขั้นตอนการ
ให้บริการทุกจุดบริการ 
       - มีคู่มือการใช้
บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 108,891 
ตุลาคม2560-กันยายน 2561 93,958 
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 85,927 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 24 52 
ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 68 146 
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 51 119 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(2)) ระเบียบการใช้และคู่มือการใช้บริการบริการส านักวิทย
บริการฯ 

 
 
 
 

กันยายน 2562 
 

 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้

2. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ได้รับการปฐมนิเทศการใช้

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบรายบุคคล แบบ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การ

22 กรกฎาคม 
2562 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของส านักวิทย
บริการฯ ได้อย่างถูกต้อง
และตรงตามความต้องการ 

ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
 

ยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(3)) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 การแนะน า
การใช้ฐานข้อมูล 

3. จัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆ รวมทั้งน า
คณาจารย์คัดเลือกหนังสือ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
 

3.  มีการส ารวจความต้องการและด าเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการ
เสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณที่มีการ
ตั้งไว้ ซึ่งได้จ านวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้  
       - หนังสือ          122,053          รายการ 
       - วารสาร          200                รายการ 
       - หนังสือพิมพ์     14                 รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   21,437  รายการ     

กันยายน 2562 

4. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้ องสมุดส าหรั บ
นักศึกษาใหม่ผ่านเว็บไซต์ 
โดยไม่ต้องอิงบัตรนักศึกษา
ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความล่าช้า 

4. ส านักวิทยบริการฯมี
ระบบห้องสมุดอัตโนมั ติ
ใหม่ ที่ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก า ร ได้
หลายช่องทาง 
  - ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 
ด้ านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตนระหว่าง
การเข้าใช้บริการของห้องสมุด  
       - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 75.00 ระดับมาก 
      
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(4)) ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

มิถุนายน 2562 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการให้บริการด้วยใจ 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ เ ท ค นิ ค ก า ร
ให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” 
จ านวน 1 ครั้ง 
  
 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
ให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้บริการให้              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์ก าชัย เป็น
วิทยากร 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(5)) ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการ
ให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

 

2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
เ พ่ือ พัฒนาศั กยภาพการ
ให้บริการ 

2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
– 2564  โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม 
ดังนี้ 
     - เข้ารับการอบรมภายนอก 30 ครั้ง  38 คน 
     - เข้ารับการอบรมภายใน   35 ครั้ง  49 คน  
     - บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี  -  คน   
      - ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ท ศ  เ ข้ า ศึ กษ า ดู ง า น ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(6)) ภาพศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก าแพงแสน 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 

3.  มีการประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการ 

3. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 75.00 ระดับมาก 

 

 

3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. จัดหาเก้าอ้ีที่นั่งเพ่ิมข้ึนให้
เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
 

1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ิม 120 ตัว  

1. จัดหาเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
เพ่ิม 120 ตัว โดยด าเนินการจัดเข้าห้องเรียน 3 ห้องๆละ 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31113 จ านวน 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31114 จ านวน 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31115 จ านวน 40 ตัว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(7)) เอกสารจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี จ านวน 120 ตัว 

 
 
 

2 .  ปรับปรุ งภูมิทัศน์ รอบ
อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีพื้นท่ี
สีเขียว สวยงาม มีบรรยากาศ
ดีส าหรับการมาใช้บริการ 

2. มีการจัดพ้ืนที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุงอาคาร  โดยทาสีทั้งภายใน
และภายนอกตัวอาคาร ติดม่าน  เพิ่มชั้นหนังสือ นิทรรศการหมุนเวียน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(8)) เอกสารจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร การจัดพ้ืนที่สี
เขียว การปรับปรุงอาคาร 

 

3 .  ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
เครื่องปรับอากาศ 

3.  มีการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 

3. มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน และมีการ
ตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(9)) เอกสารบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
4. ปรับปรุงห้องน้ าให้พร้อม
ใช้งาน 

4.ระบบสาธารณูปโภคใน
ห้องน้ าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิด
การช ารุด อย่างทันต่อความ
ต้องการใช้บริการ 

4. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ า มี
บันทึกการแจ้งซ่อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหาและซ่อมแซมได้อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(10)) ภาพการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 

 

5. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ใหม่เพ่ิมเติม 

5.  มีคอมพิว เตอร์ เ พ่ือ ให้
บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผู้ใช้บริการเพ่ิม จ านวน 120 
เครื่อง 
 

5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 120 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 120 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 ห้องๆ ละ 40 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31113 จ านวน 40 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31114 จ านวน 40 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31115 จ านวน 40 เครื่อง 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(11)) เอกสารการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  

 

6.จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับห้องเรียนและ
การให้บริการ 

6.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการ
ให้บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
  - กล้อง จ านวน  1  ตัว 
  - ทีวี จ านวน 25 เครื่อง  
  - เครื่องเสียงประจ า
ห้องเรียน จ านวน 25 ชุด  
  - เครื่องเสียงลากจูง 
จ านวน 2 ชุด 
 - เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 

6. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิมได้แก่ 
    - กล้อง จ านวน  1  ตัว 
    - ทีวี จ านวน 25 เครื่อง (จัดเข้าห้องเรียน จ านวน 25 ห้อง) 
    - เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน จ านวน 25 ชุด (จัดเข้าห้องเรียน  
จ านวน 25 ห้อง) 
    - เครื่องเสียงลากจูง จ านวน 2 ชุด 
    - เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า UPS จ านวน 1 เครื่อง 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(12)) เอกสารจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ UPS 

 



115 

 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
UPS จ านวน 1 เครื่อง 

7. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

7. มีพ้ืนที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์  
- มีพ้ืนที่บริการที่สามารถใช้
เสียงได้    
- มีพ้ืนที่บริการอินเทอร์เน็ต
ให้สะดวกขึ้น 
- เพ่ิมความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน  

7. จัดเปลี่ยนโซนและเพ่ิมเติมจุดบริการเพ่ือสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพ่ือความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น1 ไปยังโซนด้านหน้า 
- เพ่ิมพ้ืนที่บริการที่สามารถใช้เสียงได้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(13)) พ้ืนที่บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

8. เพ่ิมป้ายสารสนเทศ 8.  มี ป้ า ย ส า ร ส น เ ท ศ
ครอบคลุมทุกจุดบริการ 

8. ด าเนินการติดป้ายสารสนเทศครอบคลุมทุกจุดบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(14)) ภาพป้ายสารสนเทศของส านักวิทยบริการ 

 

9. การจัดหนังสือ 9.หนังสือแต่ละชั้นมีความ
เป็นระเบียบ ค้นคว้าได้ง่าย 
   - ผู้ ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
สถา นที่ สิ่ ง อ า น ว ย คว า ม
สะดวกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9. มีการด าเนินการให้บุคลากรจัดชั้นหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง 
    - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 75.60 ระดับมาก 
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้บริการ
ประจ าจุดบริการ โดยไม่
เว้นช่วงเวลาพักเท่ียง 
ตลอดเวลาท าการ ตั้งแต่
08.00-16.30 น.  

1. จุดบริการทุกจุด มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-
16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพัก
เที่ยง 
 

1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(15)) เอกสารเปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการ 

 

2. ส านักวิทยบริการจัดให้
เจ้าหน้าทบีริการ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบในการ
เช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

2. การให้บริการอินเทอร์เน็ตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
   

2. ด าเนินการให้เจ้าหน้าทีบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบในการเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     
 

 

3. มีการประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการ 

3. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
    - ค ว าม พึ งพอ ใจขอ ง
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
     - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 75.80 ระดับมาก 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. จัดหาอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Wi-Fi  และ
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
Wi-Fi   

1. มีอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Wi-Fi  และ
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  
Wi-Fi   

 

1. จัดซื้ออุปกรณ ์
   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  52 ตัว 
   - อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  30 ตัว             
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(16)) เอกสารจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

 

2. ปรับปรุงขั้นตอนในการ
สืบค้นสารสนเทศ 

2. มีขั้นตอนในการสืบค้น
สารสนเทศ 

 

2. ด าเนินการจัดท าป้ายบอกขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ ทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(17)) เอกสารแสดงขั้นตอนการสืบค้น 

 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ได้แก่การ
จัดหาและพัฒนา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องหลักสูตรการ
เรียนการสอนและความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัย
อาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสาร
วิชาการ 

3. ฐานข้อมูลของส านักวิทย
บริการฯได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
 

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวนสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึน 

ฐานข้อมูล ปีพ.ศ.2560 ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 
วิทยานิพนธ์ - 1,140 1,394 
วิจัยอาจารย์          - 26 26 
จดหมายเหตุ       - 301 374 
ต าราหลัก                    1,124 1,244 1,694 
ต าราวิชาการ         68 128 208 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,120 20,950 21,437 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
- 
 
- 

 
1,587 

 
482,387 

 
1,708 

 
506,037 

วิชาการออนไลน์ 10 11 ฐาน 11 ฐาน 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
   - ฐานขอ้มูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC 
(Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชน
ออนไลน์ (E-Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการ
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
 

ภาษาต่างประเทศ 
ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

1 ระบบ   1 ระบบ   1 ระบบ   

 
   
  -  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 74.00 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(18)) ระบบสารสนเทศของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผลการด าเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562  
 

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใชบ้ริการ
ส านักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการ
จัดท าปา้ยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ
ประจ าจุดบริการ 
 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืน
หนังสือเกินก าหนดมีจ านวน
น้อยลง  
       - จุดบริการมีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการทุกจุด
บริการ 
       - มีคู่มือการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการฯ 
 

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 108,891 
ตุลาคม2560-กันยายน 2561 93,958 
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 85,927 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 24 52 
ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 68 146 
ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 51 119  

 
 

  
 

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นั กศึ กษาปีที่  1  ให้ มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ

2 .  นั กศึ กษา ใหม่ ชั้ นปีที่  1 
ได้ รับการปฐมนิ เทศการใช้
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบ
รายบุคคล แบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งาน
ประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบ
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ระเบียบและขั้นตอนการ
ให้บริการสารสนเทศ
ของส านักวิทยบริการฯ
ได้อย่างถูกต้องและตรง
ตามความต้องการ 

 ประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
 

3. จัดกิจกรรมสัปดาห์
ห้ อ ง ส มุ ด เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ไ ด้ ร่ ว ม
คัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆรวมทั้ง
น าคณาจารย์คัดเลือก
หนังสือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน 

3.  ห้ อ งสมุ ดมีหนั ง สื อและ
สารสนเทศที่ สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย  
 

3.  มีการส ารวจความต้องการและด าเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิด
โอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหา
เป็นไปตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จ านวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้  
       - หนังสือ                   122,053  รายการ 
       - วารสาร                         200  รายการ 
       - หนังสือพิมพ์                     14  รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     21,437  รายการ     

 
 

  

4. เปลี่ยนรูปแบบการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ส าหรับนักศึกษาใหม่
ผ่านเว็บไซต์  โดยไม่
ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีความล่าช้า 

4. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง 
 

4. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตน
ระหว่างการเข้าใช้บริการของห้องสมุด  
    - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 75.00 ระดับมาก 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เ รื่ อ ง  “ เทคนิ คกา ร
ให้บริการด้วยใจ ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก
ยิ่งขึ้น 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการให้บริการ
ด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
จ านวน 1 ครั้ง 
  
 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  โดยได้รับ เกียรติจาก
อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์ก าชัย เป็นวิทยากร 
 
 

 
 
 

  

2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 

2 .  บุ ค ล า ก ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  
มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้ 
  - เข้ารับการอบรมภายนอก  30  คร้ัง  38  คน 
  - เข้ารับการอบรมภายใน   35  คร้ัง  49 คน 
  - บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี  -  คน  
     - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน  
       - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 75.00 ระดับมาก 
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3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 .  จั ด ห า เ ก้ า อี้ ที่ นั่ ง
เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 

1.  มี เก้ าอี้ ส าหรับบริ การ
นักศึกษาและผู้ ใช้บริการ 
อ า ค า ร ศู น ย์ ภ า ษ า แ ล ะ
คอมพิวเตอร์ เพิ่ม 120 ตัว  

1. จัดหาเก้าอี้ส าหรับบริการนักศึกษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
เพิ่ม 120 ตัว โดยด าเนินการจัดเข้าห้องเรียน 3 ห้องๆละ 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31113 จ านวน 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31114 จ านวน 40 ตัว 
   - ห้องเรียน  31115 จ านวน 40 ตัว 

 
 

  

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

2. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีพื้นที่
สีเขียว สวยงาม มบีรรยากาศ
ดีส าหรับการใชบ้ริการ 

2. มีการจัดพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับปรุง
อาคาร  โดยทาสีทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร ติดม่าน  เพิ่มชั้นหนังสือ 
นิทรรศการหมุนเวียน 

 
 

  

3.ท าความสะอาด
เครือ่งปรับอากาศ 

3. มีการท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า 
อย่างน้อย ปลีะ 2 ครั้ง 

3. มีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเปน็ประจ า ทุก ๆ 6 เดือน และ
มีการตรวจเช็คสภาพเปน็ประจ าทุกเดือน 
 

 
 

  

4. ปรับปรุงห้องน้ าให้
พร้อมใช้งาน 

4.ระบบสาธารณูปโภคใน
ห้องน้ าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิด
การช ารุด  

4. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบ    สาธารณูปโภค
ในห้องน้ า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหาและ
ซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ  
 

 
 

  

5. จัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพิ่มเติม 

5. มีคอมพิวเตอรเ์พื่อให้
บริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการเพิ่ม จ านวน 120 
เครื่อง 
 

5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 120 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 120 เคร่ือง เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้องๆ ละ 40 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31113 จ านวน 40 เครื่อง 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

   - ห้องเรียน  31114 จ านวน 40 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31115 จ านวน 40 เครื่อง 

6.จัดหาโสตทัศนปูกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

6. มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ
ให้บริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ดังนี ้
- กล้อง จ านวน  1  ตัว 
- ทีวี จ านวน 25 เครื่อง  
- เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 
จ านวน 25 ชุด  
- เครื่องเสียงลากจูง จ านวน 2 
ชุด  
  - เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 
UPS จ านวน 1 เครื่อง 

8. มีการจัดหาโสตทัศนปูกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่มได้แก่ 
   - กล้อง จ านวน  1  ตัว 
   - ทีวี จ านวน 25 เครื่อง (จัดเข้าห้องเรียน 25 ห้อง) 
   - เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน จ านวน 25 ชุด (จัดเข้าห้องเรียน 25 ห้อง) 
   - เครื่องเสียงลากจูง จ านวน 2 ชุด 
   - เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า UPS จ านวน 1 เคร่ือง 
  

   

7. จัดพื้นที่บริการให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
 

7. มีพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ 
ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับ
อาจารย์  
- มีพื้นที่บริการที่สามารถใช้
เสียงได้    
- มีพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต
ให้สะดวกขึ้น 
- เ พิ่ ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้
ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์

7. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความ
สะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จาก ชั้น1 ไปยังโซนดา้นหน้า 
- เพิ่มพื้นที่บริการที่สามารถใช้เสียงได ้
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

บริการยืม-คืน  
8. เพิ่มป้ายสารสนเทศ 8 .  มี ป้ า ย ส า ร ส น เ ท ศ

ครอบคลุมทุกจุดบริการ 
8. ด าเนินการติดป้ายสารสนเทศครอบคลุมทุกจุดบริการ 
 

   

9. การจัดหนังสือ 9.หนังสือแต่ละชั้นมีความ
เป็นระเบียบ ค้นคว้าได้ง่าย 

9. มีการด าเนินการให้บุคลากรจัดชั้นหนงัสือวันละ 1 ชั่วโมง 
   - ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ร้อยละ 75.60 ระดับมาก 

 
  

 

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1. ส านักวิทยบริการ
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
จัด เจ้ าหน้ า ท่ี เพื่ อ ให้
บ ริ ก า ร ป ร ะ จ า จุ ด
บริ ก า ร  โ ดย ไม่ เ ว้ น
ช่ ว ง เ ว ล า พั ก เ ท่ี ย ง 
ต ล อ ด เ ว ล า ท า ก า ร 
ต้ังแต่ 08.00-16.30 น.  

1 .  จุ ด บ ริ ก า ร ทุ ก จุ ด  มี
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร
ตลอดเวลาท าการ 8.00 -
16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพัก
เท่ียง 
 

1. จัดเจ้าหน้าท่ีเปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
 

 
 

  

2. ส านักวิทยบริการจัด
ให้ เจ้ าหน้า ทีบริ การ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบ

2. การให้บริการอินเทอร์เน็ต
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   

2. ด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีบริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบในการเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ใ น ก า ร เ ช็ ค เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ 
 
3. มีการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ จ า ก
ผู้ใช้บริการ 

3. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
    - คว าม พึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย 
     - ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 75.80 ระดับมาก 

 
 

  

 

5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 .  จั ด ห า อุ ป ก ร ณ์
ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ า ณ    
Wi-Fiแ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
แปลงสัญญาณ Wi-Fi   

1. มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Wi-Fi แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ แ ป ล ง
สัญญาณ Wi-Fi   

1. จัดซื้ออุปกรณ์ 
   - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  52 ตัว 
   - อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  30 ตัว             
 

 
 

  

2. ปรับปรุงขั้นตอนใน
การสืบค้นสารสนเทศ 

2.  มีขั้นตอนในการสืบค้น
สารสนเทศ 

2. ด าเนินการจัดท าป้ายบอกขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ ทุกชั้น 
 

  

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ

3. ฐานข้อมูลของส านักวิทย
บริการฯ ได้รับการพัฒนา

3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวน
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

การศึกษา ได้แก่การ
จัดหาและพัฒนา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องหลักสตูร
การเรยีนการสอนและ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ ์
   - ฐานข้อมูลวิจัย
อาจารย ์
   - ฐานข้อมูลจดหมาย
เหต ุ
   - ฐานข้อมูลเอกสาร
วิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์
   - ฐานข้อมูล TDC 
(Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชน
ออนไลน์ (E-Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการ
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

 

และเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
 

ฐานข้อมูล ปีพ.ศ.
2560 

ปีพ.ศ.
2561 

ปีพ.ศ.
2562 

วิทยานิพนธ์ - 1,140 1,394 
วิจัยอาจารย์          - 26 26 
จดหมายเหตุ       - 301 374 
ต าราหลัก                    1,124 1,244 1,694 
ต าราวิชาการ         68 128 208 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,120 20,950 21,437 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
- 
 
- 

 
1,587 

 
482,387 

 
1,708 

 
506,037 

วิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

10 11 ฐาน 11 ฐาน    

ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

1 ระบบ   1 ระบบ   1 ระบบ 

 
    
-  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 74.00 ระดับมาก 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการประชุมเพ่ือด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ   
  มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลรวม
ของการประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) คิดเป็นร้อยละ 75.00 เมื่อแยกเป็นรายด้าน 
ผลการประเมินเป็นดังนี้ (เปรียบเทียบ 3 ปี) 
 

ประเด็นความคิดเห็น พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 81.40 81.00 75.00 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 80.00 80.80 75.00 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 78.60  80.20 75.60 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 80.20 79.60 75.80 
-  ด้านระบบสารสนเทศ  79.80 80.40 74.00 

รวม 80.00 80.20 75.00 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1)) เอกสารสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  ได้ประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการให้บริการ ประจ าปี พ.ศ.2562 และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562         
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการด าเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 

สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  
 

ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ท าระบบลงทะเบียนเรียนให้มันดีหน่อย 
เว็บล่มประจ า 
- การให้บริการเป็นระบบและเรียบร้อย 
- การให้บริการมีความเรียบร้อย ดูแล
อย่างไม่บกพร่อง 
- สะดวกไม่มปีัญหา 
- ป้ายแนะน าหนังสือไม่ชัดเจน 

- ปรับแนวทางการลงทะเบียน 
- ปรับปรุงป้ายแนะน าหนังสือ 
- ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศให้
มากยิ่งขึ้น 

- ดีมาก  
- ดี 
- ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (ชว่งสอบ)  
- ควรปรับเวลาเปิดห้องสมุดในช่วงสอบ
กลางภาคและปลายภาคให้นานขึ้น  
- หนังสือบางหมวดหรือบางวิชามีความ
เก่ามากควรอัพเดทหนังสือรุ่นใหม่ๆ บ้าง 
- ทางเข้า-ออก มีความยุ่งยาก  

- ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

- แม่บ้านท าความสะอาดสุดยอดมากๆ 
- เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการไมสุ่ภาพ โดยเฉพาะ
จุดยืม-คืนหนังสือ พูดจาห้วนๆ พูดแข็ง 
พูดมะนาวไม่มนี้ า อยากให้ท าหน้าที่ใน
การให้บริการให้ดีกว่านี้ 
- ควรมีท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส 
- เจ้าหน้าที่ควรพูดให้เสียงดังฟงัให้
ชัดเจน มีสีหนา้ยิ้มแย้มบริการอย่างดี 
- สุภาพ ให้ค าแนะน าดี ไม่มีปญัหา 
- สุภาพเรียบร้อย ใส่ใจนักศึกษาดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี 

- อบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
บริการ 

- เจ้าหน้าทีไ่ม่ให้ค าแนะน า 
- แต่งกายเรียบร้อย 
- น่ารัก 
- ไม่มีมารยาท พูดจาแย ่
- ใช้ได ้

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

3) ด้านสถานที่/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- ท าสถานที่สาธารณะบา้ง ให้มีพื้นที่ได้
นั่งท างานสบายๆ 
- ที่จอดรถส าหรับจักรยานยนตไ์ม่
เพียงพอ 
 
- แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าตา่งก็เปิด
ไม่ได ้

- เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อ
ให้บริการนักศึกษา 
- จัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่น
เก่าเพิ่มเติม เน้นการประหยัด
พลังงานและเพิ่มประสทิธิภาพ
ความเย็น 

- ควรแยกมุมท างานกบัมุมอ่านหนังสือ   
- คอมพิวเตอร์มีจ านวนน้อยเกินไป  
- บริการยืม-คืน ควรจะอยู่ด้านใน ไม่ควร
อยู่ตรงจุดเข้า-ออก เพราะท าให้ไม่สะดวก
ในการยืม-คืน  
- บางจุดในช่วงของชั้นหนงัสือมีแสงไฟ
น้อย  

- จัดพื้นทีบ่ริการให้มีหลายโซน 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการยืม คืน 
- เพิ่มที่นั่ง 
- เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ 
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ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
- ชอบมุมนิทรรศการจัดดี ทางมามุม
สบายสวย 
- นิทรรศการให้ความรู้ดีสวยงาม 
- นิทรรศการจัดดีท าให้รู้ว่ามีวนัอะไรบ้าง 
- นิทรรศการดี สวยมีประโยชน ์
- ขอให้จัดนิทรรศการดีขึ้นไป มี
ประโยชน ์
- นิทรรศการจัดสวย เวลามาชอบดู 
- มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ 
- ที่นั่งน้อยไป  
- ควรเพิ่มพื้นที่บริการ 
- มีความปลอดโปร่งดีมาก 
- ห้องน้ าเหม็นมากชั้น 1  
- สะดวกในการใช้งาน 
- อยากให้มีการจัดห้องส าหรับให้อาจารย์
ใช้เป็นห้องเรียนได้และควรมีเคร่ือง
อ านวยความสะดวก เชน่ เครื่องฉาย 

- จัดพื้นที่จอดจักรยานยนต์
ส าหรับผู้มาใช้บริการส านักวทิย
บริการฯ (อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
บรรยากาศที่นา่ใชบ้ริการ
ปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการและผู้ปฏบิัติงาน 

- ควรเข้มงวดเร่ืองเสียงให้มากว่านี้   
- เพิ่มจ านวนที่นั่ง  
- ดีมาก  
- ควรปรับปรุงแอร์ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
ชั้น 3  
- ควรเปิดแอร์เวลา 8.00น. 

4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

- สุดยอดสะอาดที่สุดตึก 100 ป ี
- มีประสิทธิภาพ 

- จัดท าหนังสือต าราอาจารย์ให้
สามารถอ่านได้โดยการแสกน 

- ดีมาก  
- ดี 
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ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
QR Code 
- จัดหาแอพพลิเคชั่นส าหรับ
อ่านหนังผา่น SmartPhone 
-  จัดหาและพฒันาแอพลิเคชั่น 
ARU E-Book 

5) ด้านระบบสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 ปี เครื่อง
ค่อนขา้งช้า 
- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เครือข่ายไม่
อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแตบ่างจุดสัญญาณ
อ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี ้
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพช ารุด 
หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได ้
- เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
เสถียรภาพให้ระบบปฏิบตัิการ ISO Cari 
– 9 ram 36GB หน้าจอ 32”  
หน่วยประมวลภาพ 07-Form 

- จัดอบรมให้อาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อการจัดท าสื่อ
ส าหรับห้องเรียนออนไลน ์
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
- จัดหาสารสนเทศออนไลน์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุม
หลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัเพิ่มข้ึน 
- จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่เพื่อเน้นการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

- ระบบคอมพิวเตอร์ มีความล้าหลัง 
- Wi-Fi ไม่ทั่วถึง 
- อินเทอร์เน็ตช้า  
- ใช้ได้  
- ดีมาก 

- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการจัดท าสื่อส าหรับห้องเรียน
ออนไลน ์
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดีหน่อย 
- ควรมีให้มากกว่านี้ 
- สัญญาณอินเทอร์เน็ตชา้   
- ระบบไม่เสถียร ล้มเหลวในบางครั้ง 
- ระบบไม่ขัดข้อง ยกเว้นเครื่องเสีย 
- ปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
- อุปกรณ์บางอย่างช ารุดแตไ่ม่ได้รับการ
ซ่อมแซม 
- ควรมีเทคโนโลยีให้พอส าหรับนักศึกษา
และสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
- ควรติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)ให้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ บางคร้ังใช้งาน
อยู่สัญญาณก็หลุดหายไปทัง้ที่ยงัท างาน
ค้างอยู่ 
- อยากให้มี Wi-Fi ที่แรงกว่านี ้
- ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี ้
- คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
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ด้านการบริการ 
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2562 

ข้อเสนอแนะ 
การประเมินความพึงพอใจ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.2563 
- คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใช้งาน
โปรแกรมมีความล้าสมัย 
- บางอาคาร Wi-Fi ไม่ถึง สัญญาณไม่ด ี

 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1)) แนวทางการจัดท าแผนการให้บริการในรอบปี 2563 
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รายการหลักฐานแสดง 
หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ

แหล่งของข้อมูล 
สวท.2.1-1(1) ค าสั่งที่ 30/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
สวท.2.1-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ         
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

สวท.2.1-1(3) ผลการส ารวจความต้องการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สวท.2.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ           
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 มีนาคม 2562 

 

สวท.2.1-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ         
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 เมษายน 2562 

 

สวท.2.1-2(2) ระเบียบการใช้และคู่มือการใช้บริการบริการส านักวิทยบริการ  
สวท.2.1-2(3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 การแนะน าการใช้ฐานข้อมูล  
สวท.2.1-2(4) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
สวท.2.1-2(5) ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ    

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

สวท.2.1-2(6) ภาพศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าแพงแสน  
สวท.2.1-2(7) เอกสารจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี จ านวน 120 ตัว  
สวท.2.1-2(8) เอกสารจัดซื้ อวั สดุทางกา ร เกษตร การจั ด พ้ืนที่ สี เ ขี ย ว           

การปรับปรุงอาคาร 
 

สวท.2.1-2(9) เอกสารบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  
สวท.2.1-2(10) ภาพการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า  
สวท.2.1-2(11) เอกสารการจัดซื้อคอมพิวเตอร์  
สวท.2.1-2(12) เอกสารจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ UPS  
สวท.2.1-2(13) พ้ืนที่บริการของส านักวิทยบริการ  
สวท.2.1-2(14) ภาพป้ายสารสนเทศของส านักวิทยบริการ  
สวท.2.1-2(15) เอกสารเปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการ  
สวท.2.1-2(16) เอกสารจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
สวท.2.1-2(17) เอกสารแสดงขั้นตอนการสืบค้น  
สวท.2.1-2(18) ระบบสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวท.2.1-3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความส าเร็จของการ

ให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ รับบริการ         
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
สวท.2.1-4(1) เอกสารสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
สวท.2.1-5(1) แนวทางการจัดท าแผนการให้บริการในรอบปี 2563  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
5  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  : ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี   : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ 
    2. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา  
      3. นายธีระ   เอ็งวงศ์ตระกูล 
      4. นายวรพจน์  วรนุช 
      5. นายกสิพงษ์  กสิพันธ์  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและสังคม รวมทั้ง
การเพ่ิมประสิทธิภาพด าเนินงานห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ทั่วไป 
 2. มีรายงานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 4. มีการจัดการของเสียและมลพิษ 
 5. มีการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม 
 6. บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 7. มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 8. มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียวโดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวด 1 ทั่วไป  
 ก าหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการ
บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การด าเนินงาน 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
 2. มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
การเป็นห้องสมุดสีเขียว 
 3. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถด าเนินการ
ทั้งหมด หรือเฉพาะส่วนโดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่ไม่มีนัยส าคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีที่ไม่ด าเนินการ
ทั้งหมด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว  
  ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์โดยผู้บริหาร บุคลากร และ
ผู้รับบริการ มีการประชาสัมพันธ์นโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบาย ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html และติดป้ายประกาศ 
 

  1.1 วิสัยทัศน์ 
   - การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ    
  

  1.2 พันธกิจ 
   - เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศและตรงตามต้องการของชุมชนและสังคม 
   - จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   

  1.3 เป้าหมาย 
   - ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด 
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   - ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม         
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม 
   - ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ใน
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ห้องสมุดมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณ
ขยะและของเสีย โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
  1.4 ยุทธศาสตร์ 
   - ก าหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การบริหารจัดการห้องสมุด 
   - แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
   - สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   - ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
 

 2. น าผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
บรรณราชนครินทร์ อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเดิมและอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 
เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 

 3. ส านักวิทยบริการฯก าหนดแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 โดยให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการด าเนินงาน 8 หมวด 3 ด้าน ของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวแห่งประเทศไทย 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1)) นโยบายห้องสมุดสีเขียว 
http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2)) แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 และ 2561-2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arit.aru.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 2 มีรายงานโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

การด าเนินงาน 
 1. มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่ เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. มีการก าหนดแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอ้ือ
ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 3. มีการก าหนดแผนงานการปรับปรุงระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ 
 4. มีการก าหนดแผนงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน 
 5. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. รายงานการศึกษาปัญหาและสภาพอาคาร 3 อาคาร ในการก ากับดูแลของส านักวิทย
บริการฯ ได้แก่  อาคารบรรณราชนครินทร์ อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเดิม  และอาคาร  100ปี       
(ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 
 2. ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ
อาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  - ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาอาคารห้องประชุมต้นโมก  
  - ติดตั้งม่านกันแสงและกันความร้อน เพ่ือลดอุณหภูมิห้องและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
  - เพ่ิมการติดตั้งระบบไฟฟ้ากระตุกให้ครอบคลุมอาคารบรรณราชนครินทร์  
  - เนื่องจากห้องน้ าและระบบสุขาภิบาลช ารุด ท าให้สิ้นเปลืองน้ า ส านักวิทยบริการฯ จึง
มีการปรับปรุงห้องน้ าและระบบสุขาภิบาล ให้ถูกสุขลักษณะและประหยัดน้ า อาคารบรรณราช
นครินทร์และอาคาร 15 ห้องสมุดหลังเดิม ในช่วงเดือนมกราคม 2562  
 3. แผนการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ประกอบไปด้วย 
  - แผนการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจ าปี เป็นการตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศ
ประจ าเดือน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วน เติมน้ ายาปรับอากาศ และก าหนดปฏิทินการท าความ
สะอาดประจ าปี  
  - มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเดิมที่ช ารุดและ
สิ้นเปลืองพลังงาน ในปี 2563 จะมีการจัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่ 10 ตัว เพ่ือติดตั้งที่อาคารบรรณ
ราชนครินทร ์
 4. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน 
  - มีการปรับเปลี่ยนหลอดแสงสว่างให้เป็นหลอดแบบประหยัดพลังงาน ครอบคลุมทุก
อาคาร รวม 2,862 หลอด 
  - ในปี 2562 มีการเพ่ิมพ้ืนที่ของระบบไฟกระตุก เพ่ือให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น จาก
เดิม มีเพียงชั้น 3 เพ่ิมให้ครอบคลุมชั้น 2 และ ชั้น 4 รวมทั้งปรับปรุงระบบชั้น 3 เมื่อวันที่ 8-15 
กรกฎาคม 2562 
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  - ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในอาคาร เพื่อเพ่ิมแสงสว่างให้มากขึ้น ได้แก่ การปรับเปลี่ยน
ที่วางชั้นหนังสือ การปรับเปลี่ยนบริเวณท่ีนั่งอ่าน  
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  - จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดหาและบ ารุงรักษาต้นไม้ ประจ าปี 2562   
  - จัดท าสารสนเทศสวนห้องสมุดสีเขียวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้และพืชที่ห้องสมุดปลูกไว้ 
  - ก าหนดให้มีการดูแลรักษาต้นไม้และพืชที่ปลูกไว้ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์  
  - เพ่ิมการปลูกพืชช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1)) รายงานผลการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2)) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3)) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด2)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 3 มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

 

1. มีแผนงานและด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ า และทรัพยากร 
2. มีแผนงานและด าเนินการลดปริมาณของเสีย 
3. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม(อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
ให้บริการของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ 

4. มีแผนการและด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง   
มีแผนงานและด าเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม 
หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือระบบอ่ืนๆ
เพ่ือลดเวลาและลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ประกาศนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร  ได้แก่ ไฟฟ้า น้ า น้ ามัน 
กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ  
 2.แผนงานและการด าเนินการลดปริมาณของเสีย 
  - ก าหนดมาตรการห้ามนักศึกษาและผู้ใช้บริการน าอาหารเข้ามารับประทานใน
ห้องสมุด และก าหนดให้มีการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร
และผู้ใช้บริการมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะ  
  - มีการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิล และขยะที่สามารถจ าหน่ายได้ มีการบันทึกสถิติ
เป็นประจ าทุกเดือน 
  - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  เช่น DIY การน าขยะมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้ 
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 3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงบัญชี
รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับ 2561 
 4. แผนการและด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ได้แก่ 

  - การบ ารุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย 
  - การบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ 
  - การบ ารุงรักษาระบบลิฟต ์
  - การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องส ารองไฟฟ้า 
  - มีแผนงานและด าเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง ได้แก่ มีการน าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการน าส่งเอกสาร (e-document) เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน.ตุลาคม 2561 
ตั้งแต่เริ่มใช้ จนถึงเดือนมิถุนายน 2562  สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 ได้ 10,512 แผ่น คิด
เป็น 21 รีม 
  - มีแผนการน าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting System) มาใช้เพ่ือลด
ปริมาณการใช้กระดาษในการประชุม โดยมหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ
การจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 5 และ 15 กรกฎาคม 2562ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
  - มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเ พ่ือการด าเนินงานผ่ านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิส์ (e-mail) ไลน์ (Line) และเฟสบุคส์ (Facebook) 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1) มาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ า และทรัพยากร 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2) แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด3) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 4 มีการจัดการของเสียและมลพิษ 
การด าเนินงาน 
 1. มีแผนงานและด าเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ 
(Reduce) การใช้ซ้ า(Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัด
แยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพ้ืนที่รวบรวมขยะก่อนส่งก าจัดและมีวิธีการส่งก าจัดที่เหมาะสมส าหรับ
ขยะแต่ละประเภท 
 2. มีแผนงานและด าเนินการจัดการมลพิษทางอากาศเช่นฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อ
แบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่  เป็นต้น มีการจัดพ้ืนที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและถ่ายเท
โดยสะดวก มีการก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการก าหนดและตรวจตราให้
ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตลอดจน มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด 
 3. มีการด าเนินการกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ าเสมอเพ่ือจัดพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ส านักงานให้
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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4. แผนงานและด าเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย เป็นต้น ตามกรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้ง การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 1.ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดหาถังขยะเพ่ือให้บุคลากรและผู้ใช้บริการแยกขยะให้
ถูกต้องตามประเภท จัดให้มีถังขยะประเภทขยะท่ัวไปและขยะรีไซเคิล ประจ าแต่ละชั้น ก าหนดจุดคัด
แยกขยะรวม ซึ่งประกอบไปด้วย ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ก าหนดให้มีการแยก
ขยะทุกวัน น าขยะรีไซเคิลมาประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ มีการบันทึกสถิติตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 จนถึง
ปัจจุบัน  ของเสียที่เป็นมลพิษแยกทิ้งรวมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ก าหนดพ้ืนที่
รับประทานอาหารรวมของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และจัดให้มีถังขยะเปียกส าหรับแยกอาหารโดยเฉพาะ 
 

 2. ก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดการมลพิษทางอากาศ   
 - มาตรการการท าความสะอาด ก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และมีการตรวจตรา
เป็นประจ า 
 - ก าหนดให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยการติดป้ายประกาศและมีการตรวจตราเป็น
ประจ า 
 - ก าหนดบริเวณควบคุมเสียงในห้องสมุด โดยก าหนดให้ชั้น 2-4 เป็นบริเวณควบคุมเสียง 
 

 3. ก าหนดมาตรการด าเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ าเสมอ ในพ้ืนที่ส่วนรวม อย่างน้อยปีละ   
2 ครั้ง พ้ืนที่รับผิดชอบส่วนบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดพ้ืนที่บริการ พ้ืนที่ส านักงานให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
 

 4. ก าหนดแผนงานและด าเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน และ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ก่อน
อบรมบุคลากรมีความรู้ ร้อยละ 38.6 หลังจากอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.0 

- มีการตรวจสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง เติมน้ ายาดับเพลิงให้มีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1)) แผนงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องสัญญาณเตือนภัย 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2)) แผนการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

(เอกสารหมายเลข  สวท.2.2-4(3)) จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการความปลอดภัย               
สู่สถานศึกษา 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 5 มีการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  

การด าเนินงาน 
 1. มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากร
ห้องสมุด เพ่ือร่วมกันวางแผนและก าหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงานประจ าปี มีการ
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตามแผนไม่ต่ ากว่าปีละ 2 ครั้ง 
 2. มีแผนงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มี
ความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 
 3. มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 
รวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังง านและ
สิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 5. มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี 

 6. มีแผนงานและด าเนินการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี  

 

ผลการด าเนินงาน 
 1. นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
  - ก าหนดแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวอยู่ในแผนงานประจ าปี 2562 
  - ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรมการด าเนินงานประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเดือน 
 

 2. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน       
ปี 2562 โดยก าหนดให้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      
ที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ ให้มีจ านวนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 300 รายการ ซึ่งผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
  - ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  1,919 รายการ 
  - ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามประเภท 
        1) e-book จ านวน  158  รายการ 
       2) วารสาร จ านวน   143  รายการ 
   3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  102 รายการ 
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   4) ข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 125 รายการ (รายละเอียด
เพ่ิมดูได้ที่หน้าเพจ http://www.arit.) 
 

 3. มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศและการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 
โดยการให้ค าแนะน าและการจัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ จัดอบรมการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์และการบรรยายแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  

 

 4. ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  - จัดกิจกรรมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University): ห้องสมุดกิจกรรม   สีเขียว (Hand-on green library)  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา  
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัด
ลาดทราย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
ปราสาททอง วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
ปราสาททอง วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัด
ลาดทราย วันที่ 8 มีนาคม 2562 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัด
พะยอม วันที่ 12 มีนาคม 2562  
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัด
เยื้องคงคาราม วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 

 5. มีแผนการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากร ร้อยละ 80 ต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี  
  - น าบุคลากรร่วมศึกษาดูงาน Green University ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ เพ่ือศึกษานโยบายการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและการด าเนินการด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 จ านวน 10 คน 
  - น าบุ คลากร เข้ า ร่ วมประชุ มสั มมนาเครื อข่ ายห้องสมุ ดสี เ ขี ย ว  2562  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เพ่ือศึกษานโยบายห้องสมุดสีเขียวและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2562 จ านวน 4 คน 
  - น า บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ดู ง า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ห้ อ ง ส มุ ด สี เ ขี ย ว  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือศึกษานโยบายห้องสมุดสีเขียวและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จ านวน 35 คน 
  - น าบุคลากรร่วมศึกษาดูงานการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จ านวน 10 คน  

http://www.arit/
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 รวมสามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 6. มีแผนงานและด าเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี มีการด าเนินการดังนี้ 
  - ก าหนดมาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนมีการประชุมไม่เกิน 30 นาที   
  - ในการประชุมภายใน ไม่ให้มีการบริการน้ าดื่มให้บุคลากรที่เข้าประชุม ให้เตรียมไว้ใน
จุดใดจุดหนึ่ง บุคลากรท่านใดที่ต้องการดื่มน้ า ให้บริการด้วยตนเอง เพ่ือมิให้สิ้นเปลืองน้ า  
  - ก าหนดให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่พักหรือไม่ได้ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเวลาเกิน 30 นาที   
  - จัดกิจกรรมราชภัฏอยุธยาจิตอาสา รณรงค์ร่วมพับถุงกระดาษจากซองกระดาษ A4 
เพ่ือบริจาคให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้บริการประชาชนใส่ยาแทนถุงพลาสติก ในปี 2562 
สามารถพับถุงกระดาษได้  200 ใบ 
  - จัดโครงการ “Library tour ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562” โดยแนะน างานบริการ
ของส านักวิทยบริการฯและกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณการ
จัดท าคู่มือจากเป็นรูปเล่ม ปรับเป็นแผ่นพับ  ปรับเปลี่ยนรูปแบบแบบสอบถามจากการใช้กระดาษเป็น
การใช้ QRcode สามารถลดการใช้กระดาษได้ 8,000 แผ่น  คิดเป็น 16 รีม นอกจากนี้สามารถลด
ปริมาณการใช้หมึกพิมพ์และงบประมาณในการจัดท าคู่มือได้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1)) แผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2)) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด5) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
การด าเนินงาน 
 1. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุดรวมทั้ง รับฟังความเห็นจาก
บุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือ
ชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
รับทราบ ได้แก่ บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้ประกอบการ 
 2. มีแผนงานและด าเนินการแจ้งบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด 
หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และก าหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงานในการจัดกิจกรรม 
และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 3. มีแผนงานและด าเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ด าเนินการในอาคาร
ห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดก าหนด 
 4. มีแผนงานและด าเนินแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
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ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2562 โดยการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น 

 

2. แผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาประจ าปี 2562 เพ่ือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเก่ียวกับพลังงาน และสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

3. ก าหนดเงื่อนไขและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบข้อควรปฏิบัติ ในการใช้บริการอาคาร/สถานที่/
ห้องประชุมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีห้องสมุดก าหนด 

 

4. ส านักวิทยบริการฯ ประกาศนโยบายในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว และนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้รับบริการผ่านทางป้าย
ประกาศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html และกิจกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(1)) แผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(2))  ค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปี 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(3))  แผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(4))  ข้อก าหนดเงื่อนไข ในการใช้บริการอาคาร/สถานที่/ห้องประชุม
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(5))  เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html  
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 7  มีเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  
 

การด าเนินงาน  
1. มีความร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้หรือมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการด าเนินงาน 
  - ท าความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
  - บุคลากรส านักวิทยบริการฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับคณะกรรมการ Green University 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  - น าบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library)และสังเกตการณ์แนวทางการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จ านวน 10 คน 
  - น าบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เพ่ือศึกษานโยบายการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562  

 - ส่งบุคลากร ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจ าปี 
2562)  ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-7(1)) ความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายห้องสมุดสเีขียวแห่งประเทศไทย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-7(2)) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-7(3)) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจ าปี 2562 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-7(4)) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด7) 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หมวดที่ 8 มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียวโดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
 

การด าเนินงาน  
1. มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น Energy Utilization 

Index (EUI) 

2. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของ
ปริมาณขยะท่ีน ามา Reuse, Recycle เพ่ิมข้ึน 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย 

4. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จ านวนครั้งของการล้างระบบปรับ
อากาศต่อปี เป็นต้น 

5. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

6. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอน ฟุตปริ้นองค์กรต่อจ านวนผู้มารับบริการ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม Energy Utilization Index 
(EUI) ได้ 2.01 
 

 2. มีการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิล  
  - จากกระบวนการคัดแยกขยะ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์/เปียก ขยะ
ทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ทางส านักวิทยบริการฯ สามารถจ าหน่ายขยะที่สามารถรีไซเคิล
ได้ และสามารถน ามาประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ ได้ อาทิ เช่น ดอกไม้พลาสติก ตะกร้า กระป๋อง โคมไฟ 
กล่องใส่ดินสอ เป็นต้น 
  - สามารถลดการใช้กระดาษ A4 โดยการใช้ซ้ า น าเศษกระดาษท่ีเหลือจากกระบวนการ
ซ่อมหนังสือ ท าเป็นกระดาษโน้ตและให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 

 3. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศภายในอาคาร ได้แก่  
 - บันทึกการท าความสะอาดภายในอาคารพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นประจ า 
 - การท าความสะอาดระบบปรับอากาศก าหนดให้ท าความสะอาดปีละ 2 ครั้ง  
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
อาคาร ในปี 2562 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.6 
  

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการและการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 87 

นอกจากนี้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความ
ร่วมมือในการร่วมชดเชยคาร์บอน เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซ
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เรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ 
บุคคลเพ่ือท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล 
ลดลง หรือ เท่ากับศูนย์  

 

ในปี 2562 บุคลากรร่วมชดเชยคาร์บอนท้ังหมดคิดเป็น 20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-8(1)) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด8) 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-8(2)) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-8(3)) ค่าผลการค านวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่ วยงานหรื อ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.2-1(1) นโยบายห้องสมุดสีเขียว 
http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html 

 

สวท.2.2-1(2) แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 และ 2561-2565  
สวท.2.2-2(1) รายงานผลการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.2-2(2) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2562  
สวท.2.2-2(3) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด2)  
สวท.2.2-3(1) มาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ า และทรัพยากร  
สวท.2.2-3(2) แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562  
สวท.2.2-3(3) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด3)  
สวท.2.2-4(1) แผนงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องสัญญาณเตือนภัย  
สวท.2.2-4(2) แผนการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
สวท.2.2-4(3) จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา    

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

สวท.2.2-4(4) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด 4)  
สวท.2.2-5(1) แผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2562  
สวท.2.2-5(2) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด 5)  
สวท.2.2-6(1) แผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2562  
สวท.2.2-6(2) ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 21/2561 แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ปี 2562 
 

สวท.2.2-6(3) แผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2562 

 

สวท.2.2-6(4) ข้อก าหนดเงื่อนไข ในการใช้บริการอาคาร/สถานที่/ห้องประชุมของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.2.2-6(5) เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว 
http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html 

 

สวท.2.2-7(1) ความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวแห่งประเทศไทย  
สวท.2.2-7(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสีเขียว  

(Green University) 
 

สวท.2.2-7(3) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

http://arit.aru.ac.th/greenlibrary2018.html
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่ วยงานหรื อ
แหล่งของข้อมูล 

ประจ าปี 2562 
สวท.2.2-7(4) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด7)  
สวท.2.2-8(1) รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หมวด8)  
สวท.2.2-8(2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการ

และการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

สวท.2.2-8(3) ค่าผลการค านวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายบุคคล  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
5  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- มีพ้ืนที่เป็นเอกเทศน์สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เต็มที ่
- มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- นโยบายขาดความชัดเจน  
- กระบวนการด าเนินงาน/ติดตามการ

ด าเนินงานท าได้ยาก 
- บุคลากรขาดความความรู้ความเข้าใจในการ 

ร่วมด าเนินการห้องสมุดสีเขียว 

- นโยบายจากผู้บริหารควรมีความชัดเจน 
ก าหนดมาตรการการติดตามจากทุกภาคส่วน
ของหน่วยงาน 
- จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายนอกและ
ภายใน 
- ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันอย่างชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้   นางสาวเมตตา   สังข์ทอง 
      นางละเอียด   รามคุณ 
      นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง 
      นายจิรทีปต์   น้อยด ี
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศน ี   สุทธิวงศ์ 
         นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่ งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพื่อให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน        
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมทบทวนคณะกรรมการด าเนินงานกการ
ประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2562 และได้มีแต่งตั้งค าสั่ง ที่ 028/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1)) ค าสั่ง ที่ 028/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด 
 

 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ได้มีการประชุมวางแผนเพ่ือจัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุดของส านักวิทยบริการฯ  
 โดยมีระบบ/กระบวนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 2. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดได้ประชุม เพ่ือ วางแผนการ
ด าเนินงาน 
 3. ส ารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook,  E-mail, Line 
การบริการเชิงรุก 
 4. ตรวจสอบรายการซ้ าจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)  
 5. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ รับบริจาค ท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ 
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
 7. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ด าเนินการงานเทคนิค 
 8. จัดท าบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 9. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย/น าออกให้บริการ 
 10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 11. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
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แผนภูมิการด าเนินงานตามระบบและกลไก สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (Flow Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ด าเนินงานตามเทคนิค 

ประชาสมัพันธ์รายการบรรณานุกรม 

ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบรกิาร 

ประชุมคณะกรรมหารจัดหาพิจารณาและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

มีคู่มือการด าเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
) 

ม ี

เริ่มต้น 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ประชุมคณะกรรมการและจัดสรรงบประมาณ 

ส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ/ตรวจสอบ 

ด าเนินการจัดหาตามระเบียบ 

พิจารณาจัดล าดับ 

ความจ าเป็นเร่งด่วน 

เร่งดว่น 

จบ 
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 และได้มีการทบทวนนโยบายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้  

 1. จ านวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน 
 2. จ านวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน 
 3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา  
  - จ านวน 500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
  - จ านวน 3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
    กรณีท่ีมีการเปิดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกว่าระดับปริญญาโท  
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
    กรณีท่ีไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นท่ีสูงกว่าปริญญาโท 
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี 
  - จ านวน 25,000 เล่ม ส าหรับปริญญาเอก 
  ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณ สาขาวิชาละ 30,000  บาท หนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละสาขาจัดหาด้วย
งบประมาณของส านักฯจะจัดเก็บและให้บริการที่ส านักฯ ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-
ปัจจุบัน เพ่ือให้แต่ละสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงและสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่เปิดสอน ตามงบประมาณท่ีจัดสรรให้ ส่วนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นฝ่ายด าเนินการโดยทีมงานของส านักฯ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณ
ละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา) ประเภท หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการ
ทั่วไป นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ  

 

 ส่วนที่เหลือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการจัดหาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่
ละสาขาได้ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้  
 1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ        ไม่เกิน 2 เล่ม 
 2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม 
 3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ      ไม่เกิน 5 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

 พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
 1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง) 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์) 
 3. คู่มือการการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง) 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศิริพร แจ่มจ ารัส ) 
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 5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ ) 
 6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา) 
 7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี) 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3)) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 เล่ม 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการโดยการบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะเพ่ือให้หลักสูตร/สาขาทราบถึงงบประมาณที่ได้รับและ
ให้เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ทางส านักฯ ได้ด าเนินการในด้านพัสดุต่อไปในการเสนอ
ของแต่ละหลักสูตร ได้แก่หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น
แหล่งเรียนรู้ ตามระบบที่วางไว้  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1)) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ไดม้ีการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ ตาม มคอ.3  โดยได้
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงและจากผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมคอ.3 แต่ละคณะ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2)) รายชื่อหนังสือ มคอ.3  
 

 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  

 1. ประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2. ส ารวจ/สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 3. ตรวจสอบรายการซ้ าจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
 4. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ด าเนินงานเทคนิค 
 6. จัดท าบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงาน 
 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกบริการ 
 8. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 9. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 

 พร้อมจัดท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
อาจารย์ทราบ หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสารรายชื่อหนังสือใหม่ประจ าเดือน , เอกสาร
บรรณานุกรม, เว็บไซต์ห้องสมุด : http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทาง
เสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook Line เป็นต้น  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(3)) รูปเล่มบรรณานุกรม, รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ 
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 พร้อมทั้งสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติมไป
ยังสาขาวิชา และเมื่อได้รายการความต้องการแล้วด าเนินการส่งให้ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ ฝ่ายจัดหาหนังสือ ฝ่ายจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ิมเติม
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ฝ่ายจัดหาด าเนินการตรวจสอบรายการตามข้อเสนอแนะในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
ว่ามีรายการตามที่เสนอมาหรือไม่ ถ้ามีรายการแล้วฝ่ายจัดหาท าจะด าเนินการแจ้งไปยังผู้เสนอว่ามี
ทรัพยากรดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่มีรายการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ฝ่ายจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศก็จะด าเนินการตามข้ันตอนและกระบวนการดังแผนภูมิภาพ   

แผนภูมิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (Flow Chart) 
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ฐาน/matrix 

ส่งต่อให้งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 

ไม่มี 

มี 

พิมพ์รายการหนังสือเพ่ือสั่งซื้อ 

ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศ 
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ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ 

ขอใบเสนอราคา 

เริ่ม 

จบ 
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 ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ด าเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอ้ี (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหา
ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งลงรายการตามหลัก MARC 21 ในระบบฐานข้อมลระบบอัตโนมัติ 
Matrix โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

แผนภูมิงานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Flow Chart) 
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 น าทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออก
ให้บริการให้ทันตามเวลาที่ก าหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

แผนภูมิงานตามขั้นตอนงานเทคนิค (Flow Chart) 
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 ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุดท้ังหมดดังนี้  
  

ประเภท จ านวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูล
บรรณานุกรม 

- ชื่อเรื่อง/เล่ม 

หนังสือ 
1. หนังสือภาษาไทย 140,600 ชื่อเรื่อง 205,358 เล่ม 
2. หนงัสือภาษาอังกฤษ 10,300 ชื่อเรื่อง 19,998 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 4,660 ชื่อเรื่อง 7,950 เล่ม 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,852 ชื่อเรื่อง 21,221 เล่ม 

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5. วารสารภาษาไทย 164 ชื่อเรื่อง 
6. วารสารต่างประเทศ 26 ชื่อเรื่อง 
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 13 ชื่อเรื่อง 
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 2 ชื่อเรื่อง 
9. จดหมายข่าว/เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ 
96 ชื่อเรื่อง 

โสตทัศนวัสดุ 
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี 850 ชื่อเรื่อง 
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์ 350 ชื่อเรื่อง 
12. วีดีทัศน์ (VDO) 430 ชื่อเรื่อง 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(4)) ข้อมูลจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรมและฉบับเต็ม(Full text) ได้แก่ 
  - ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ 
         - ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 
         - ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         - H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological & 
Agricultural,Business,Education, General Science,Humanities, Legal, Library Literature 
and Information Science และ Social Sciences 
         - SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life 
Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer 
Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences 
and Law ISI 
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         - Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
         - Education Research Complete ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่
การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึง
การศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ 
(Health Education) เป็นต้น 
         - ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
        - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว 
         - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาฐานข้อมูลเอง ซึ่งหนังสือที่
น ามาให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name  และ Password เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
         - iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
เชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น 
         - Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากท่ีสุด 
  - Gela  เป็นฐานข้อมูลหนังสือ eBook จากส านกพิมพ์ Gale ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจ ากัด โดยสามารถเข้าใช้งายจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาง
มหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(5)) แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีการด าเนินงานด้วยวิธีจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ EBSCO , GALE และ IG Library  ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ท าความร่วมมือกับ
เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(6)) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ 
 

 การบริการแท็บเล็ตส าหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(7)) ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต 
 

 การให้บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด เป็นการบริการของห้องสมุดที่มีติดต่อขอยืมหรือถ่าย
ส าเนาเอกสารหรือวัสดุ เพ่ือการศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริ การ
ต้องการ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(8)) เอกสารประกอบการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด 
 

 การถ่ายท าหนังสือมีชีวิต เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญา จากบุคคล
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือบริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(9)) หนังสือมีชีวิต 
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  และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา น านักศึกษาเข้ารับ
การฝึกฝนวิธีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(10))  คู่มือการจัดท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศ 
ย้อนหลัง 3 ปี ดังตารางต่อไปนี้ 
 

หนังสือ ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 
1. หนังสือภาษาไทย 194,358 เล่ม 199,358 เล่ม 205,358 เล่ม 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 16,940 เล่ม 19,940 เล่ม 20,345 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 7,394 เล่ม 7,894 เล่ม 8,194 เล่ม 
4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ - - 700 ชื่อเรื่อ 
5. วารสาร 190 ชื่อเรื่อง 200 ชื่อเรื่อง 200 ชื่อเรื่อง 

6. หนังสือพิมพ์ 17 ชื่อเรื่อง 15 ชื่อเรื่อง 14 ชื่อเรื่อง 
7. ซีดีรอม 1,500 ฉบับ 1,630 ฉบับ 1,780 ฉบับ 
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,001 เล่ม 20,737 เล่ม 21,921 เล่ม 
9. ฐานข้อมูล 12 ฐาน 11 ฐาน 11 ฐาน  
10. หนังสือที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 1,703 เล่ม 1,810 เล่ม 1,919 เล่ม 
11. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย - 266 เล่ม 380 เล่ม 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2562 ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 3.75 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(11))  ผลสรุปความพึงพอใจของปี 2562 
 
เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุมทบทวนผล
การด าเนินงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีมติท่ีประชุมดังนี้ 
 1) ยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ที่ลาเบลที่หน้าปกหนังสือ เพ่ือให้ระบบสามารถอ่านข้อมูลง่ายขึ้น 
 2) ยกเลิกการพิมพ์บัตรหลังหนังสือใหม่ เพ่ือลดขั้นตอนในการบริการยืมคืน เพ่ิมความ
สะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการ   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 เม.ย.62 
 
  



163 
 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการสิ่ งสนับการเรียนรู้ ด้านห้องสมุด 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และใน
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจทรัพยากร
สารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 3.75 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผล
การประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.95 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(2))  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
 

 นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ตามข้อเสนอแนะของการประเมินเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ไม่พบปัญหาในการยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ที่ลา
เบลหน้าปกหนังสือและการยกเลิกการพิมพ์บัตรหลังหนังสือใหม่ โดยมติที่ ประชุมมีข้อสรุปว่าให้
ด าเนินการตามประเด็นดังนี้ 

1. ด าเนินการยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ที่ลาเบลที่หน้าปกหนังสือ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1)) รูปภาพแสดงการยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ที่ลาเบล 

 

 2. ด าเนินการยกเลิกการพิมพ์บัตรหลังหนังสือใหม่  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2)) รปูภาพแสดงการยกเลิกการพิมพ์บัตรหลังหนังสือใหม่ 
 

 3. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์เชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(3)) รูปภาพแสดงการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสือ 
 

 4. บันทึกข้อความเชิญคณาจารย์คัดเลือกหนังสือไปตามคณะ/สาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(4)) บันทึกข้อความเชิญจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
 

 5. ด าเนินการร่วมกับส านักพิมพ์ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน  2561 ได้จัดกิจกรรมงาน
สัปดาห์ห้องสมุด มีร้านจ าหน่ายหนังสือและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงหนังสือเพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการตามหลักสูตรและมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลประเพณีลอยกระทงอีกด้วย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(5)) รูปภาพแสดงการคัดเลือกหนังสือ 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการได้
ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนการท างานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ เกิดช่องทางในการ
เสนอแนะหนังสือใหม่ผ่านระบบออนไลน์  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุม
การปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทุกกลุ่มงาน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน คือ เกิดช่องทางในการเสนอแนะหนังสือใหม่
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วย 

- เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- Line ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- Line คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1)) รูปภาพแสดงเว็บไซต์/Facebook/Line 
 

 และได้จัดท าคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 7 งาน เพ่ือเผยแพร่และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2)) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวมระดับความพึงพอใจได้ 
3.75 คะแนน เกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อแบ่งเป็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ) ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.75 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.95 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(3)) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
6. มีคู่มือการด าเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือการท างานทั้ง 7 
งาน เผยแพร่แก่เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมพัฒนาห้องสมุด เพ่ือให้สามารถน าคู่มือไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(1)) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.3-1(1) ค าสั่ง ที่ 028/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด 

 

สวท.2.3-1(2) รายงานคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

 

สวท.2.3-1(3) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.3-2(1) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.3-2(2) รายชื่อหนังสือ มคอ.3  
สวท.2.3-2(3) รูปเล่มบรรณานุกรม/รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.3-2(4) ข้อมูลจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.3-2(5) แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน  
สวท.2.3-2(6) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ  
สวท.2.3-2(7) ประกอบจุดบริการแท็บเล็ต  
สวท.2.3-2(8) เอกสารประกอบการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด  
สวท.2.3-2(9) - ภาพประกอบหนังสือมีชีวิต 

- เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.3-2(10) คู่มือการจัดท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สวท.2.3-2(11) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

สวท.2.3-3(1) รายงานคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เมษายน 2562 

 

สวท.2.3-3(2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 

 

สวท.2.3-4(1) รูปภาพแสดงการยกเลิกการติดสติ๊กเกอร์ที่ลาเบล  
สวท.2.3-4(2) รูปภาพแสดงการยกเลิกการพิมพ์บัตรหลังหนังสือใหม่  
สวท.2.3-4(3) รูปภาพแสดงการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.3-4(4) บันทึกข้อความเชิญจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.3-4(5) รูปภาพแสดงการคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.3-5(1) รูปภาพแสดงเว็บไซต์/Facebook/Line  
สวท.2.3-5(2) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.3-5(3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

สวท.2.3-6(1) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย. 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

 
 
 

- 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ 
      นายมานิช   โชติช่วง 
      นายกสิพงษ์   กสิพันธ์ 
      นายวรพจน์   วรนุช 
      นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
        นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ และความ
พร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์การเรียนการสอน อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย Wi-Fi  การให้บริการซ่อมบ ารุงและให้ค าแนะน า
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากร แหล่งเรียนรู้  ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนสอน  
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ มี  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฯลฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนสอน   

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
34/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1)) ค าสั่งที่ 34/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีข้ันตอนดังนี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวน 

การ 
 

เริ่มการท างาน 

1 

 1. มคีณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดปฏิทินแผนการด าเนินงาน 
2. ส ารวจข้อมูล รวบรวมและจัดท าเอกสารการประเมินตามตัว
บ่งชี้ท่ีได้รับมอบหมาย  

2 

 น าผลการประเมินความพึงพอใจ ในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ส านักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ฯ เพื่อจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3 
 

เสนอต่อบังคับบัญชาพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
เพื่อของบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4 
 

ด าเนินการเตรียมความพร้อมและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ 

5 
 คณะกรรมการท าการตรวจสอบผลรายงานประเมินผลความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการฯ 

6 

 คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ฯ รวบรวมและพิจารณาสรุป
ความต้องการ โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจฯ รายงาน
ต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ 

7 
 คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ฯ  ด าเนินการจัดท าแผน

ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจรายงานผลต่อผู้บริหาร 

  จบการท างาน 
  

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุม
วางแผนเพื่อจัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ  
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-1(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 

 โดยมีระบบการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการ
ส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและประกันคุณภาพส านักวิทยบริการฯ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

จัดท าแผนการด าเนินงาน/แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ด าเนินการเตรยีมความพร้อมและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ  

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคณุภาพ
และด าเนินงานส านักฯ ร่วมกับคณะกรรมการ

ด าเนินงานสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรูฯ้ 

เร่ิมการท างาน 

ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ประชุมพิจารณาผลการประเมินและ
น าเสนอแนวทางการปรบัปรุง/พฒันา/

บูรณาการจากผลการประเมิน 

ประเมินความพึงพอใจในต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 

จบการท างาน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjlb2ehLTZAhVIJpQKHdPvB4sQFghFMAg&url=http%3A%2F%2Fshare.olanlab.com%2Fth%2Fit%2Fblog%2Fview%2F214&usg=AOvVaw1v4gLvjLyH-BwMaiLENYz5
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สารสนเทศ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการฯ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร  
 2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านการ
จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ซึ่งมีกระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผล
การประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(3)) ขั้นตอนการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

  2.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้จัด
ตารางเรียน ตารางสอนให้เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิดสอน โดย
ข้อมูลดังกล่าวจะน าส่งไปยังกองบริการการศึกษา  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(4))  รูปภาพแสดงแบบส ารวจห้องเรียน 
 

  2.3 หลังจากคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดปีการศึกษา
แล้ว นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศและ
แบบสอบถาม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(5))  รูปภาพแสดงแบบประเมิน QR Cord 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
จัดสรร   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระบบที่วางไว้ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเตรียมความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่  

1. จุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi  จ านวน 116 จุด เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ของ
มหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, Table, etc.)  
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1)) รูปภาพแสดงแผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ARU_WiFi 
 

 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องเรียนบรรยาย  
  2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมจ านวน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง จากเดิมมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 8 ห้อง เพ่ิมเป็นจ านวน 11 ห้อง เพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน  
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-2(2)) เอกสารจัดซื้อคอม 80 เครื่อง 
 

  2.2 ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี 
เครือ่งเสียง คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนจ านวน 13 ห้อง 
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-2(3)) เอกสารจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี 
เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ 
   

  2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง  
  คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการฯ เพ่ือส่งไป
ให้กองบริการการศึกษาทุกภาคปีการศึกษา เพ่ือจัดสรรห้องเรียนรองรับรายวิชาที่เปิดสอนและในกรณี
ที่คณะ สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่จัดโครงการฝึกอบรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ
จะต้องประสานงานมายังส านักวิทยบริการฯ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับฝึกอบรม 
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-2(4)) ค าสั่งที่ 534/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน
ตรารางสอน ส ากรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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 3. ห้องบริการอินเทอร์เน็ตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 เครื่อง ส าหรับให้บริการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการที่อาคาร
ส านักวิทยบริการฯ บริเวณชั้น 1  
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-2(5)) รูปภาพแสดงห้องอินเตอร์เน็ต 
 

 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  4.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาจัดท าเว็บไซต์งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมข้ึนอีก 1 เว็บไซต์ เพ่ือสนับสนุนและให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักวิทยบริการ 
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-2(6)) รูปภาพแสดงเว็บไซต์   
 

 5. การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย  ส านักวิทยบริการฯ ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ได้ที่
อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ หรือแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์
หมายเลข 035-276580 เบอร์ภายใน 2770   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(7)) ขั้นตอนบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 

6. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี "พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IC3 (DIGITAL LITERACY 
CERTIFICATION)" ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนา
ตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(8)) โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี "พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IC3 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน  
3. มีการประเมินกระบวนการ  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน โดยมีการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562  มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.70 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 - ระบบคอมพิวเตอร์ มีความล้าหลัง 
 - Wi-Fi ไม่ทั่วถึง 
 - อินเทอร์เน็ตช้า / ใช้ได้ / ดีมาก 
(เอกสารสวท. หมายเลข 2.4-3(1)) รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน IT ครั้งที่ 
12/2561 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุม
ทบทวนกระบวนการท างานโดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการ โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 

1. ปรับปรุงและเพ่ิมห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน โดย
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 120 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน        
3 ห้อง คือ 
 1.1 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31113 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง 

1.2 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31114 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง 
1.3 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31115 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง 
1.4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31118 - 31119 
2. ผู้รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายส ารวจจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย เพ่ือเพ่ิมจุดบริการ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 
3. ปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เช่น 

ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์  โทรทัศน์ ให้พร้อมใช้ในการเรียนการสอน     
4. ปรับปรุงและพัฒนาห้อง Data Center ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศความเท่ียงตรงสูง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 และเปลี่ยน
เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
(เอกสารสวท. หมายเลข 2.4-4 (1)) รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน IT ครั้งที่
1/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
5. มผีลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงและกลไก จัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุมการปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานของกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1. กลุ่มงานเครือข่าย ด าเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 31113 – 31115 จ านวน 3 ห้องๆ ละ 40 เครื่อง และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เดิม 31118 – 
31119 จ านวน 2 ห้อง 
 2. กลุ่มงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมห้องเรียนให้พร้อมใช้งานเมื่อเปิดภาคเรียนทุกปีการศึกษา  
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 3. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานห้อง 
Data Center โดยมีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศความเท่ียงตรงสูงและเปลี่ยนเครื่องส ารองไฟฟ้าใหม่  
 4.  งานบริหารระบบ ด าเนินการพัฒนาจัดท าเว็บไซต์งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้กับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่ และได้น าระบบ
การจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) มาใช้ในการประชุมของคณะหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย       
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-5 (1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
6. มคีู่มือการด าเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1. เรื่อง ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และมีการประชุมและอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
หน่วยงานคณะ 4 คณะ และหน่วยงานสถาบัน 2 สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อรูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ลักษณะ
ต่ า ง ๆ  ใช้ เ ป็ น แ นวทา ง ในกา รปรั บป รุ ง เ ว็ บ ไซต์ ใหม่ แล ะ เ ผยแพร่ แทนที่ เ ว็ บ ไ ซต์ เ ดิ ม 
(http://admins.aru.ac.th)  
(เอกสารสวท.หมายเลข 2.4-6 (1)) คู่มือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 
    

 2. เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) โดยทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้แต่ละหน่วยงานที่มีการจัดการประชุมต่างๆ ปรับ
รูปแบบการจัดประชุมจากเดิมเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-
meeting.aru.ac. th)  ดาวน์ โหลดคู่ มื อ ระบบการประชุ ม อิ เล็ กทรอนิกส์  e-meeting ได้ ที่ 
https://1th.me/NDz4 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-6 (2)) คู่มือระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting 
System)   
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2..4-1(1) ค าสั่ งที่  34/2561 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 

 

สวท.2.4-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

 

สวท.2.4-1(3) ขั้นตอนการด าเนินงานสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สวท.2.4-1(4)  รูปภาพแสดงแบบส ารวจห้องเรียน  
สวท.2.4-1(5) รูปภาพแสดงแบบประเมิน QR Cord  
สวท.2.4-2(1) รูปภาพแสดงแผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ARU_WiFi  
สวท.2.4-2(2) เอกสารจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
สวท.2.4-2(3) เอกสารจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
สวท.2.4-2(4) ค าสั่งที่ 534/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตราราง

สอน ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

สวท.2.4-2(5) รูปภาพแสดงห้องอินเตอร์เน็ต  
สวท.2.4-2(6) รูปภาพแสดงเว็บไซต์  
สวท.2.4-2(7) ขั้นตอนบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  
สวท.2.4-2(8) โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี "พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี IC3”  
สวท.2.4-3(1) รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน IT ครั้งที่ 12/2561 

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
 

สวท.2.4-4(1) รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน IT ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
7 มกราคม 2562 

 

สวท.2.4-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ครั้งที่ 
3/2562 วันที่ 4 มีนาคม 2562 

 

สวท.2.4-6(1) คู่มือระบบบริหารจัดการเว็บไซต์  
สวท.2.4-6(2) คู่มือระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System)   

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjlb2ehLTZAhVIJpQKHdPvB4sQFghFMAg&url=http%3A%2F%2Fshare.olanlab.com%2Fth%2Fit%2Fblog%2Fview%2F214&usg=AOvVaw1v4gLvjLyH-BwMaiLENYz5
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายเจษฎา   สุขสมพืช 
      นายอ านาจ   แก้วภูผา 
      นายณเรศณ์   จิตรัตน์ 
      นางสาวมัทนียา   หามาลัย   
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง 
        นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี:้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
   4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Plan) 
ของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค าสั่งที่ 
01/2562 เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ           
สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(1)) ค าสั่งที่ 01/2562 เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 

 โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการขออนุมัติโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง/ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานและจัดท าคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงหรือจัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท า
แผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1  
 

 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(3)) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินและด าเนินงานประกัน
คุณภาพส านักฯ ครั้งที่ 2/2562 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหาร
จัดการ ท าให้สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งสามด้าน
ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจ้างหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาระบบบริหารการศึกษา
เพ่ิมเติม ได้แก่ การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น  
 2) ด้านการวิจัย ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเอกสาร
วิชาการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมเอกสารประกอบการสอน ต ารา ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และระบบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  
 3) ด้านการบริหารจัดการ ทางหน่วยงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดซื้อระบบ บัญชี 3 มิติ (3D) มา
ใช้สนับสนุนงานบริหารจัดการด้านงบประมาณและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ได้แก่ งานจัดซื้อ – จัดจ้าง งานเบิกจ่าย
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี และระบบรายงานส าหรับผู้บริหารซึ่งระบบงานดังกล่าวมาจากแผนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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ระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
1. ระบบบริหารการศึกษา มีการบ ารุงรักษาเพ่ือให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ 

    
ด าเนินการเปลี่ยน HDD เป็นแบบ Solid state drive (SSD) 
เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล และเพ่ิมจ านวน RAM 
จาก 16 G เป็น 96 เพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาพร้อมกัน
เป็นจ านวนมาก และมีการปรับแยกชั้นปีในการลงทะเบียนเรียน 
ผลปรากฏว่าระบบท างานได้เสถียรขึ้นมาก 

2.  ระบบฐานข้อมูล เอกสาร
วิชาการ 

ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ มีจ านวนหนังสือ 1,366 
เล่ม แบ่งเป็นต าราของอาจารย์มหาวิทยาลัย 124 เล่ม 
ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท า QR Code หนังสือต ารา
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สะดวกในการค้นคว้าใน
ระบบ Library 4.0 

ไม่มีการด าเนินงาน เนื่องจากไม่มีการเข้าใช้งานในระบบ 
 

3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ขณะนี้ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้
ระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) 
 

ไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบสืบเนื่องจากข้อมูลที่นักวิจัย
น าเสนอผลงานกับคณะกรรมการเพื่อขอตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย
กรุงเก่าตั้งแต่ปี 2561 มีจ านวนบทความที่ผ่านการพิจารณาและ
อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับการตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี 2562 
จึงท าให้นักวิจัยที่ผ่านการตอบรับการตีพิมพ์ฉบับที่  ปีที่ ไม่
กลับมาใช้ระบบส่วนหนึ่ง เหลือเพียงบางส่วนที่เข้ามาตรวจสอบ
สถานะบทความที่หน้าเว็บไซต์เพ่ือรอตอบรับการตีพิมพ์เท่านั้น 
ขณะที่ปี 2563 จะมีการย้ายไปใช้ระบบฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online 
(ThaiJO) ซึ่งขณะนี้ได้มีการโอนย้ายข้อมูลวารสารทั้งหมดใน
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ระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ระบบเดิมไประบบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้มีการเปลี่ยน
การเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ไปยังระบบใหม่โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้ด าเนินจัดซื้อและดูแลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4. ระบบ Maxtrix   ระบบการท างานห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบจาก VTLS มาเป็นระบบ Matrix เมื่อ
ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมมา
สู่ระบบใหม่ โดยมีโมดูลเพ่ิมมา คือ ในส่วนงานของงาน
วารสารและงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ขณะนี้การ
ท างานของระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีการ
บันทึกข้อมูล และลงรายการ โดยมีจ านวนทรัพยากร
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

มีการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีการท าระบบป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถท าโครงการและสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ 3D ให้ผู้บริหาร
ทราบข้อมูล 

มีการบ ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ฐานข้อมูล ThaiList มีการ Upload ข้อมูลปีละครั้ง ตามข้อมูลที่ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งจ านวนชื่อเรื่อง 

ทางส่วนกลางได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายให้ทันสมัยและ
เปลี่ยนระบบกระจายโหลดเป็นตัวใหม่ และได้มีการอับโหลด
งานวิจัยเข้าไปเก็บไว้ในระบบเพ่ิมข้ึน 

7 .  ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 

-        ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) คือ การจัดเก็บ
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ระบบ 
ผลการด าเนินงาน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
เอกสาร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบเอกสารให้สามารถ
สืบค้นได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังประหยัดกระดาษ
เพ่ือให้สอดรับกับห้องสมุดสีเขียว 

8 .  ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) คือ การบริหารจัดการ
การประชุม เพ่ือให้การประชุมมีความสะดวก รวดเร็วและยัง
ประหยัดกระดาษเพ่ือให้สอดรับกับห้องสมุดสีเขียว 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-2(1))  (รูปภาพประกอบ 8 ระบบ) 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
        ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจ านวน      
3 ด้าน คือ 
 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  ผลการประเมินความพึง
พอใจค่าเฉลี่ย 4.26 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบในด้านการจัดการเรียนการสอน
   

 2) ด้านการวิจัย  
  ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผลการประเมินความพึง
พอใจค่าเฉลี่ย 3.91 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ในระบบน่าจะข้ึนค าว่าได้ตีพิมพ์ฉบับที่ วันที่ จะดีรู้ 
   2. ลืม password ต้องโทรถาม น่าจะมขี้อมูลในระบบ 
 

 3) ด้านการบริหารจัดการ  
  ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ผลการประเมินความพึง
พอใจค่าเฉลี่ย 4.14 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ต้องการให้ระบบสามารถดูเป็นรายเดือนได้ 
  2. ควรมีการลดขั้นตอนให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งการซื้อจ้าง ค่าวิทยากร 
และอาหาร ควรเลิกเขียนมือ 
  3. อัพเดตปัจจุบัน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-3(1)) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจก
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน มาปรับปรุง ดังนี้  
         

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน เมื่อมีการท าการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบไม่มี
ข้อเสนอแนะในด้านการจัดการเรียนการสอน  
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 2. ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ทางด้านการวิจัย ดังนี้ 
  เนื่องจากระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ และวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า จะถูกยกเลิก 
เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการจัดซื้อระบบไทยโจเข้ามาทดแทน ขณะนี้ได้ด าเนินการ
ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งภายในระบบจะมีฟังชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมกว่าระบบ
เดิมและเป็นมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งใช้ร่วมกันทุก
มหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(1)) รูปภาพแสดงระบบ Thaijo 
 

 3) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะทางด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 ด าเนินการประสานกับทีมผู้พัฒนาระบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามข้อเสนอแนะ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(2)) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าข้อเสนอแนะของผู้ ใช้ ระบบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2561 มาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลการปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้ 
 

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบจากบริษัท
ผู้พัฒนาให้ระบบบริหารการศึกษา สามารถท างานได้อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่ทันสมัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(1)) เอกสารการบ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา   
 

1.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดซื้อ 
    - จัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(2)) เอกสารจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 
 

    - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(3)) เอกสารจัดซ้ือจัดซื้อกระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 2 
 

 เมื่อส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ิมขึ้นแล้วพบว่ามีพ้ืนที่ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย  
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 2. ด้านงานวิจัย  
  ขณะนี้ได้มีการโอนย้ายข้อมูลวารสารทั้งหมดในระบบเดิมไประบบใหม่เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว พร้อมได้มีการเปลี่ยนการเชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ไปยังระบบใหม่โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
ด าเนินจัดซื้อและดูแลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(4)) รูปภาพแสดงระบบ Thaijo 
 

 3. ด้านการบริหารจัดการ   
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบจ านวน 2 ระบบ คือ 
  1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) คือ การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการระบบเอกสารให้สามารถสืบค้นได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังประหยัด
กระดาษเพ่ือให้สอดรับกับห้องสมุดสีเขียว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(5)) รูปภาพแสดงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) 
 

  2. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) คือ การบริหารจัดการการประชุม 
เพ่ือให้การประชุมมีความสะดวก รวดเร็วและยังประหยัดกระดาษเพ่ือให้สอดรับกับห้องสมุดสีเขียว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(6)) รูปภาพแสดงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.5-1(1) ค าสั่งที่  01/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม 
2562 

 

สวท.2.5-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562  

 

สวท.2.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประกันคุณภาพ  
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

 

สวท.2.5-2(1)   รูปภาพแสดง 8 ระบบ 
   1 .  ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า http://e-uni10.aru.ac.th/e-
uni/loginAction.do;jsessionid=1DA27E0905864E4A685DC4F6
378CFF55 
   2. ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ http://172.16.33.33/e_book/ 
   3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า http://rdi.aru.ac.th/journal/ 
   4. ระบบ Maxtrix  http://library.aru.ac.th/ 
   5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)  http://3dgf.aru.ac.th/ 
   6. ฐานข้อมูล ThaiList https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
   7. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)  
http://e-doc.aru.ac.th/ 
   8. ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
http://e-meeting.aru.ac.th 

 

สวท.2.5-3(1) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562  
สวท.2.5-4(1) รูปภาพแสดงระบบ Thaijo  
สวท.2.5-4(2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562  
สวท.2.5-5(1) เอกสารการบ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา    
สวท.2.5-5(2)) เอกสารจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก  
สวท.2.5-5(3) เอกสารจัดซื้อกระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  
สวท.2.5-5(4) รูปภาพแสดงระบบ Thaijo  
สวท.2.5-5(5) รูปภาพแสดงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  
สวท.2.5-5(6) รูปภาพแสดงระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  

 

 
 
 

http://e-uni10.aru.ac.th/e-uni/loginAction.do;jsessionid=1DA27E0905864E4A685DC4F6378CFF55
http://e-uni10.aru.ac.th/e-uni/loginAction.do;jsessionid=1DA27E0905864E4A685DC4F6378CFF55
http://e-uni10.aru.ac.th/e-uni/loginAction.do;jsessionid=1DA27E0905864E4A685DC4F6378CFF55
http://172.16.33.33/e_book/?fbclid=IwAR0iUOdM3uRhk-eTG-4QBNWy-HbJbdlBoP-mpPc85TU1IkwLaytQWng2V_s
http://rdi.aru.ac.th/journal/?fbclid=IwAR3dlJCCfrthsi2VK8L_aPeMStwjeCuktB2z2cEr64wjTuovCb7knxoLtO4
http://library.aru.ac.th/
http://3dgf.aru.ac.th/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://e-doc.aru.ac.th/
http://e-meeting.aru.ac.th/
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2562 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ/

ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว(Green Library) 

8 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

5 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 



ภาคผนวก 



 
 

ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 47, 48, 49 และ 51 เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 นโยบาย 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพ่ือ
รองรับการประเมินภายในและภายนอก โดยใช้วงจร PDCA ในการระเมินผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างส านักกับบุคลากรในองค์กรภายใน
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักต่อสังคม 
 แนวปฏิบัติ  

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) 

4. น าผลการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด    
มาใช้ในการพัฒนาพันธกิจของส านักและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 
(อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่23/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

------------------------------- 
 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมรีายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
 1.3 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
 1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง  กรรมการ 
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู ่  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย ประธาน 
 2.2  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ รองประธาน  
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ กรรมการ 

\2.7 นายสายชน... 



 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา   สุขสมพืช กรรมการ 
 2.10 นายนิทัศน์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยด ี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20. นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23 นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 
 2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
 2.25 นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและเลขานุการ 
 2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 12  พฤศจิกายน   พ.ศ.2561 
 
 
 
 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

                 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

 

แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพ (P)             
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรงุแผนการด าเนินงาน             
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพ่ือรองรับการประเมิน (D)             
   3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            

   3.2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

            

   3.3  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว             
   3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้             
   3.5   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             
   3.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

            



แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 
   4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            

4.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

            

4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านห้องสมุด             
4.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมดุสีเขียว             
4.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             
4.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ             
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 
   5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
       เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยทุธ ์
       เกณฑ์ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       เกณฑ์ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
       เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (KM)  
       เกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
       เกณฑ์ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

            



แผนการด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ต.ค.
61 

พ.ย.
61 

ธ.ค.
61 

ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

5.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

            

5.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานห้องสมดุสีเขียว             
5.4 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านห้องสมุด             
5.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ             
5.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ             
6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้งกรรมการประเมิน             
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ (C) 

            

8. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)             
 
หมายเหตุ  :   6 เดือน แรก (ต.ค.61-มี.ค.62) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 

6 เดือน หลัง (เม.ย.62-ก.ย.62) ด าเนินงานทบทวน 
 




