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การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2562 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 1/2563 
วันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชัน้ 4)  อาคารบรรณราชนครินทร์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1.  อาจารย์จิรศักดิ์    ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์  ประธาน  
          และแผนงาน    
 2.  ผศ.สาโรช    ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  รองประธาน 
 3.  อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.  ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ  อ านักมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 5.  นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 6.  ดร.ปกป้อง    ส่องเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 7.  อาจารย์อิทธิเทพ  หลีนวรัตน ์ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 8. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 9. อาจารย์สวิตา   อยู่สุขขี  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 10. ผศ.พัชรี    สินธุนาวา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 11 ผศ.ดร.ประวิทย์   ประมาน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 12. ผศ.ปกาศิต    เจิมรอด  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 13. ผศ.นันทนิธิ์    เอิบอ่ิม  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 14. ผศ.กฤษณะ   กันอ่ า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ 
 15. ผศ.สุภาพร    ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 16. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 17. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  เลขานุการ 
          ส านักวิทยบริการฯ     
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2. นางสาวรสสุคนธ ์  ค าสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2562 

เปิดประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี  ได้มอบหมายให้อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์              
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ก ากับดูแลส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2. แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 3. ต้อนรับ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.        
ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 3/2562 โดยไมม่ีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2562 
 ระเบียบวาระที่ 3.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562   

 สาระส าคัญโดยย่อ 
     

ระเบียบวาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 
3.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563               

เห็นควร ให้ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
และแผนปฏิบัติ ร าชการ  ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 3  ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและ
น าเสนอในครั้งถัดไป               

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2562 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 1. ควรปรับตัวชี้วัดให้ตรงกับพันธกิจเพ่ือให้วัดค่าเป้าหมายได้ 

2. เรื่องฐานข้อมูลต าบล ใครเป็นคนก าหนดรายการข้อมูล   
ที่จะเก็บ มีมาตรฐานหรือไม่ ควรให้สามารถเชื่อมโยงกันได้
และให้คุ้มค่า เช่น ใช้เป็นข้อมูลเมือง ข้อมูลเชิงธุรกิจได้ด้วย   
ก็จะดี 

2. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. ค่าเป้าหมายยังไม่เชิงรุก ควรเพ่ิมค่าเป้าหมาย ให้มีความ
ท้าทาย หรือก้าวกระโดด เพ่ิมมากข้ึน 
2. การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการห้องสมุด     
ยังไม่ได้ก าหนดลงในแผน 
3. งบประมาณ ถ้าสามารถท า Flow ให้เห็นถึง Output, 
Outcome, Impact จะชัดเจนมากขึ้น 
4. แก้ไขหัวข้อ 5.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน 
   5.4.2 ควรแก้ไขเป็นรายงานผลการด าเนินงาน  รายเดือน
หรือรายไตรมาส 
   5 .4 .3  ควรแก้ ไขการประเมินผลเป็นการประเมิน
ความส าเร็จ ร้อยละเท่าไร ส าเร็จอย่างไร เป็นรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ตามแผน 

3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 1. ควรเพ่ิม TOWS MATRIX บรรจุลงในแผน เพ่ือให้ข้อมูล   
มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น 
2. ควรเปลี่ยนผังความเชื่อมโยงให้อยู่ในแนวนอนหรือย้อนขึ้น 
3. แก้ไขค าแนวคิดวงจรคุณภาพ Do (การปฏิบัติตามแผน) 
ในช่องกิจกรรม ข้อ 1 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
เป็นปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี 1. กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม ตัวชี้วัดและโครงการยังไม่ชัดเจน ควรกล่าวถึง
นวัตกรรมด้วย 

5. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ควรเพ่ิมยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นที่ 4.4 ภาครัฐ       
มีความทันสมัย ลงในผังความเชื่อมโยง 

6. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ส านักวิทยบริการฯ ต้องมีความชัดเจนว่าจะเชื่อมโยงกับแผน
ไหนเป็นหลัก เพ่ือตั้งตัวชี้วัดให้ชัดเจน 

7. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 1. ควรก าหนดแนวทางการพัฒนา ให้มีความชัดเจนเพ่ือ
ก าหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับเป้าหมาย 
2. กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
บริการ ควรเพ่ิมช่องทางให้บริการ เช่นอุปกรณ์การเข้าถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สายแลน จุดบริการ Wi-Fi เพ่ือผู้เข้าใช้
บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น        
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การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2562 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ท าให้มีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

8. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ควรก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ตรงกับความสามารถของ
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอบรมให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้มีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

9. ผศ.พัชรี สินธุนาวา ตัวชี้วัดเรื่องฐานข้อมูล เราถูกบังคับให้ท าใช่หรือไม่ ถ้าใช่ เรา
สามารถท าให้ Link กับภายนอกได้เลยหรือไม่ เพ่ือเพ่ิมยอด
การใช้งานฐานข้อมูล 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล (ร่าง) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทบทวนเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  คณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ตัวบ่งชี้ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส านักวิทย

บริการฯ ไม่ควรรับตัวบ่งชี้นี้ 
2. ผศ.กฤษณะ กันอ่ า ตัวบ่งชี้ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส านักวิทย

บริการฯ มีหน้าที่เป็นผู้จัดท าเครื่องมือในการจัดสอบ และด าเนินการ
สอบใหเ้ท่านั้น ไม่ควรน ามาเป็นตัวชี้วัด 

3. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
เกณฑ์ข้อที่ 5 ควรปรับเกณฑ์ในการจัดอันดับ Webometrics Ranking 
ให้อยู่ในช่วงอันดับ 1-5 หรือ Top Ten 

4. ดร. ปกป้อง ส่องเมือง ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
เกณฑ์ข้อที่ 5  ถ้าลงค่าเป้าหมายท่ี Top Ten นับว่าเป็นการท้าทาย แต่
อาจจะท าได้ยาก การที่จะท าให้ส าเร็จได้ต้องได้รับการผลักดันจาก
ผู้บริหารที่จะท าให้บุคลากรของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้
ความร่วมมือ ตื่นตัว และช่วยกัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน
ทรพัยากร เช่น คน งบประมาณ ฯลฯ มาเพ่ือด าเนินการอย่างเพียงพอ 

5. ว่าที่ ร.ต.จราวฒุิ อ านักมณี ในตัวบ่งชี้ที่มีการวัดเรื่องระบบและกลไก เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ตัวบ่งชี้ที่  2.4 การจัดอันดับ
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัย Webometrics Ranking และตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหาร
จัดการห้องสมุดสีเขียว การวัดระบบและกลไกสามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินได้อย่าง 

6. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ในเกณฑ์ที่มีการวัดเรื่องระบบและกลไก เป็นการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ซึ่งในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จะวัดเรื่องนี้ด้วย 

7. คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ เกณฑ์การวัดบางข้อในแต่ละตัวบ่งชี้ อาจจะยังดูไม่เข้มข้น ไม่ท้าทาย 
ควรมีการทบทวนให้ท้าทายมากขึ้น 

8. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เห็นควร
ไปเจรจาต่อรองในระดับมหาวิทยาลัย 
2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
ควรปรับเกณฑ์ข้อ 5 เป็น อยู่ในช่วงอันดับ 1-10 
3. ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ ให้ทบทวนให้มีความท้าทายมากขึ้น 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง  ขอความเห็นชอบการก าหนดประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลการก าหนดประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุนเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 โดยคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมระดมความคิดเห็น และก าหนดประเด็นความเสี่ยงมาตามข้อมูล   
ที่น าเสนอในวาระนี้ ขอให้คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ การวิเคราะห์และระบุ  
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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ก าหนดประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. ความไม่ต่อเนื่องใน
การให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 5 5 5x5=25 1 
2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 5 4 5x4=20 2 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 4 4 4x4=16 3 

4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 3 4 3x4=12 4 
2. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ (ห้องสมุด       
สีเขียว) 
  

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 5 5 5x5=25 1 
2. ผงหมึกจากเครื่องพิมพ์ (Printer) และ      
เครื่องถ่ายเอกสาร และสารตะกั่วจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4 4 4x4=16 2 

3. สัตว์ พาหะน าโรคและท าลายทรัพย์สิน เช่น    
หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 

3 5 3x5=15 3 

4. สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 3 4 3x4=12 4 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ  โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ เห็นควรปรับประเด็นความเสี่ยงเป็น       
ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ยง ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
     

ความเสี่ยง 
- เห็นด้วยกับการก าหนดความเสี่ยง 2 เรื่องนี้ 
ปัจจัยเสี่ยง 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ด้าน IT เห็นด้วย 
 2. ปัจจัยเสี่ยงเรื่องท่ี 2 ด้านห้องสมุด ควรทบทวน เพราะตามท่ีระบุ ดูจะ
เป็นปัจจัยการท างานปกติ 

2. นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ ความเสี่ยง 
ปรับความเสี่ยงที่ 2 เป็นความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บริการห้องสมุด 
ปัจจัยเสี่ยง 
    - 

3. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ความเสี่ยง 
    - 
ปัจจัยเสี่ยง 
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
- ความเสี่ยงที่ 2 ด้านห้องสมุด ควรตัดปัจจัยเสี่ยงข้อที่ 2 ผงหมึกจาก
เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องถ่ายเอกสาร และสารตะกั่วจากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 4 สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดออก     
ซึ่งสามารถหาวิธีการที่ทดแทนได้ เช่น จ้าง Outsource หรือ              
ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นต้น 

4. ผศ. ดร.ประวิทย์ ประมาน ความเสี่ยง 
    - 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงทางด้านห้องสมุด 
   1. กรณีมองเรื่องสุขภาพต้องมองที่บุคลากรและผู้ เข้าใช้บริการ          
ที่เก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือสภาพจิตใจ ด้วย 
   2. ทรัพยากร ทรัพย์สิน หรือผลิตภัณฑ์ถ้ามีความสะอาด มีคุณภาพ     
ก็พร้อมใช้งาน 

5. อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่อง
เมือง 

ความเสี่ยง 
    - 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงทางด้านห้องสมุด 
   1. โรคติดต่อมีโอกาสเกิดหรือไม ่
   2. ให้บริการไม่ได้เมื่อใดบ้าง เช่น คนถือกุญแจไม่มา ไฟดับ แอร์เสีย 

6. ว่าที่ ร.ต.จราวฒุิ  อ านักมณี ความเสี่ยง 
    - 
ปัจจัยเสี่ยง 
- การเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน เช่น ชั้นวางหนังสืออยู่สูง  

7. ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม ความเสี่ยง 
- ควรก าหนดความเสี่ยงตามพันธกิจหลักของส านักฯ ว่าตัวชี้วัดที่ไม่
สามารถบรรลุพันธกิจได้ น ามาพิจารณาก าหนดในความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง 
    - 

8. ผศ.พัชรี สินธุนาวา ความเสี่ยง 
    - 
ปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยงด้านห้องสมุด ควรมองถึงสิ่งที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น 
เครือ่งปรับอากาศ เหมาะสมหรือไม่กับการเป็นห้องสมุดสีเขียว เป็นต้น 

9. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ให้ทีมงานน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปปรับให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน 
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 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง  ขอความเห็นชอบหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลการก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์ข้อที่ 4 คณะกรรมการด าเนินงานการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คือ การซ่อมบ ารุงทางด้าน IT 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ  ในหั วข้อการจั ดการความรู้  ( KM)  ตามที่ ก าหนด แต่ ให้ ปรั บค า เป็ น              
การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานเบื้องต้น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
1. อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง
     

1. การจัดท า KM เรื่องนี้ เป็นการลดปัญหาเรื่องการสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ระดับคณะเนื่องจากองค์ความรู้ไม่เท่ากัน เช่น ระบบไอที 
ระบบเน็ตเวิร์ค เบื้องต้น ที่คณะควรจะเข้าใจ หรือ ซอฟแวร์ที่
มหาวิทยาลัยมีและให้บริการอยู่คืออะไร ควรจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
เมื่อเวลาสื่อสารกันแล้วไม่เข้าใจก็ควรกลับไปดู KM สามารถลดความ
ไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ได้มากพอสมควร 
2. ควรจัดท า wiki เพ่ือรองรับการท า KM จากหน่วยงานอ่ืน แต่ควร   
มีการก าหนดผู้เข้าใช้งานด้วย 

2. นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ ควรปรับแก้ไขหัวข้อ KM เป็นการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การใช้งานเบื้องต้น 

3. อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี ควรท าประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ทั้ง 2 หัวข้อ คือ 
   1. การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น 
   2. IT TEAM เพ่ือประหยัดเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
    -ไม่มี- 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ า      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นวันพุธที่ 8 เมษายน 2563   
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนและรายงานความคืบหน้าใน            
การด าเนินงานของส านักฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง ส านักวิทยบริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 


