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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่  8 เมษายน  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.  ว่าที ่ร.ต.จราวุฒ ิ  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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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

เปิดประชุม  เวลา  13.30  น. 
 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) งานเลขานุการคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งเอกสารการประชุม ครั้งที่ 2/2563 ให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเบื้องต้นก่อนการประชุม  
 

 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
  -ไม่มี- 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2563 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2563   

 สาระส าคัญโดยย่อ 
     

ระเบียบวาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 
3.1 เรื่อง ขอพิจารณาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 

ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) และ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี 1. แก้ไขข้อความปกหลัง จาก YESA แก้ไขเป็น YEAR 
 2. จ านวน User นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน User นักศึกษา

จะถึง 1,000 คน หรือไม ่
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แผน Smart University ประจ าปี พ.ศ.2563-2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล (ร่าง) แผน Smart University ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตาม
ระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 2.3 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาแล้ว 2 ครั้ง คือ  
 ครั้งที่ 1 /2563 วันพุธที่    19 กุมภาพันธ์ 2563  
 ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม    2563   
 จึงน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
(ร่าง) แผน Smart University ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  คณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ อวบอิ่ม หน้า 19 แผน Smart University ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ที่ 4.2 มีตัวชี้วัด 2 ข้อ แต่ในหน้า 26 มีตัวชี้วัด     
1 ข้อ ให้ตรวจสอบให้ตรงกัน 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง  ขอพิจารณาการก าหนดมาตรการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยง
และแนวทางแก้ไขความเสี่ยง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ   
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล ขอพิจารณาการก าหนดมาตรการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยงและ
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 1      
การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริการจัดการของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจากการน าเสนอการก าหนดประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น ทางส านักวิทยบริการฯ ได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพ
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

คุณภาพการศึกษา ของส านักฯ ตามล าดับ จัดท าเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ตามรูปแบบของแผน        
ที่ก าหนด จึงน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและขอข้อเสนอแนะ 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
ในประเด็น การก าหนดมาตรการด าเนินงานการจัดการความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขความเสี่ยง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 
 

รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 
   1. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลต าบล 
      ในจังหวัด 

1. เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลต าบลในจังหวัด ไม่น้อยกว่า      
   ร้อยละ 30 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหมด    
   88 ต าบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   1. โซนที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ  รับผิดชอบ 20 ต าบล 
   2. โซนที่ 2 ส านักวิทยบริการฯ     รับผิดชอบ 24 ต าบล 
   3. โซนที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ    รับผิดชอบ 21 ต าบล 
จังหวัดอ่างทอง  
   1. โซนที่ 1 คณะครุศาสตร์          รับผิดชอบ 10 ต าบล 
   2. โซนที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ     รับผิดชอบ 7 ต าบล 
   3. โซนที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบ 6 ต าบล 
2. ส านักวิทยบริการฯ ได้เชิญผู้รับผิดชอบทั้ง 88 ต าบลเข้าร่วมประชุม    
   เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ก.พ.63   
3. ได้จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 
4. ระยะเวลาในการลงเก็บข้อมูล 1-31 มี.ค.63 
5. ก าหนดการส่งเครื่องมือแบบสอบถาม 3 เม.ย.63 โดยรองอธิการบดี  
   ผศ.ดร.กมลวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบแต่ละ  
  ต าบลเก็บแบบสอบถามไว้ไม่ต้องส่ง เมื่อผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบจัดท าคู่มือ     
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   เสร็จแล้ว ประสานแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบทั้ง 88 ต าบล ท าการบันทึกข้อมูลในระบบ 

   2. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภ าพชี วิ ต ใ นชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แล ะ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
20 ครัวเรือน (สวท.) พ้ืนที่รับผิดชอบ 
Zone 2  คือ  
   - อ.วังน้อย  
   - อ.บางบาล  
   - อ.บางปะอิน 
   - อ.พระนครศรีอยุธยา  
   - อ.อุทัย  

1. ส ารวจและเก็บข้อมูลพ้ืนฐานครัวเรือน ปัญหาและความต้องการพัฒนา 
   อาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 36 ครัวเรือน 

1. วันที่ 13 พ.ย.62 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ านวน 20 ครัวเรือน 
2. วันที่ 14 พ.ย.62 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ านวน 8 ครัวเรือน 
3. วันที่ 18 พ.ย.62  ต.ไทรน้อย อ.บางบาล 16 ครัวเรือน 
4. วันที่ 19 พ.ย.62 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ านวน 15 ครัวเรือน 
5. วันที่ 20 พ.ย.62 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ านวน 27 ครัวเรือน 
6. วันที่ 21 พ.ย.62 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ านวน 29 ครัวเรือน 
7. วันที่ 22 พ.ย.62 ต.บางบาล อ.บางบาล จ านวน 22 ครัวเรือน 
8 .วันที่ 25 พ.ย.62 ต.ล าตาเสา อ.วังน้อย จ านวน 9 ครัวเรือน 
9.วันที่ 9 ธ.ค.62 ต.บ้านกรด อ.พระนครศรีอยุธยา จ านวน 17 ครัวเรือน 
       รวม 163 ครัวเรือน  : บรรลุตามจ านวนที่ตั้งไว้ 

 

2. สรุปรายงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น  
   และยกระดับรายได้ 20 ครัวเรือน 

 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่ กิจกรรม 
1 17 

ก.พ.63 
ศาลาหมู่ 5  
ต.บ้านกรด  
อ.บางปะอิน    
จ.พระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 30 คน  
เข้าร่วมโครงการ 
4 ครัวเรือน 

- อบรมเรื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้า
ของชุมชน (ดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหาง
ไก่) วิทยากรโดย ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุ
นุ วัฒน์  ส า ขา วิ ช ากา รตลาด  คณะ
วิทยาการจัดการ 

 18 
ก.พ.63 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงเศษ
วัสดุจากการท าตัวสินค้าที่เหลือใช้น ามา
ท าปุ๋ยหมัก วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรี กิตติ
ศักดิ์ เขนยทอง 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบสินค้าของชุมชน(ดอกไม้ประดิษฐ์
จากโสนหางไก่) วิทยากร โดยอาจารย์  
นพา ลีละศุภพงศ์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 24-25,27 
ก.พ.63 

ห้องประชุมองค์การ
บริ หา รส่ วนต าบล      
ล าไทร 207 หมู่ 4  
ถ. พหลโยธิน  
ต. ล าไทร อ.วังน้อย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 .  อบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่ อง พัฒนา
รู ปแบบสิ นค้ า กา รท า กระ เป๋ าหนั ง
วิทยากรโดยคุณอุดารัตน์ สุรารักษ์  
2. อบรม เรื่อง การท าหมูเส้น วิทยากร
โ ด ย อ า จ า ร ย์ สุ นั น ท า  ค ะ เ น น อ ก  
ส า ข า วิ ช า ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
13170  
จ านวน 30 คน 
เข้าร่วมโครงการ 
12 ครัวเรือน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก วิทยากรโดย 
คุณสีนวล ชูศร ี

3 
 
 
 
 
 
 

16  
มี.ค.63 

ม.5 บ้านสะพานไทย   
ต. สะพานไทย  
อ. บางบาล  
จ. พระนครศรีอยุธยา 
13250  
จ านวน 30 คน 
เข้าร่วม 7 ครัวเรือน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การท าขนม
ครองแครงกรอบ 
วิทยากรโดย อาจารย์สุนันทา คะเนนอก 

ครั้งที ่ วันที่ สถานที ่   กิจกรรม 
 17  

มี.ค.63 
ศาลา SML ม.6  
บ้านมอญ  
ต. ไทรน้อย 
อ. บางบาล  
จ. พระนครศรีอยุธยา 
13250  
จ านวน 30 คน 
เข้าร่วมโครงการ  
3 ครัวเรือน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยง
จิ้งหรีดเพ่ือการค้า วิทยากรโดย อาจารย์
สิ ริ ว รรณ สมิทธิอาภรณ์  สาขาวิ ช า
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 18  
มี.ค.63 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสานตะกร้า
จากเส้นพลาสติก วิทยากรโดย คุณสีนวล 
ชูศรี 

 23  
มี.ค.23 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลงเศษ
วัสดุจากการท าตัวสินค้าที่เหลือใช้น ามา
ท าปุย๋หมัก วิทยากรโดยว่าที่ร้อยตรี กิตติ
ศั ก ดิ์  เ ข น ย ท อ ง  ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
การเกษตรและเศรษฐกิจ 

 27  
มี.ค.63 

ม. 5 ต. วังน้อย 
อ. วังน้อย 
จ. พระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 30 คน 

ของดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 
(COVID-19) 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26 ครัวเรือน ส านักวิทยบริการฯ จะด าเนินการคัดเลือกให้
เหลือ 20 ครัวเรือน ถือว่า บรรลุเป้าหมาย 

   3. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 1. ด าเนินการจัดท าโครงการถ่ายท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 เรื่อง  
   1.1 จิตส านึกของความเป็นเกษตรกร  โดย ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เขนยทอง 
   1.2 พูนศักดิ์ ปราชญ์หมอดิน วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ โดย นายพูนศักดิ์ จั่นทองสุข 
   1.3 การปลูกกวักมรกต  โดย ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
 
2. ด าเนินโครงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่หนังสือมีชีวิตในห้องสมุดมนุษย์ ส านักวิทย   
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 เรื่อง 
   2.1 การท าโรตีกรอบ  โดย  อาจารย์สุนันทา คะเนนอก 
   2.2 การท ากระทงทองและการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากใบไม้เพ่ือลดโลกร้อน   
        โดย อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ 
   2.3 การท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์ เขนยทอง 
   2.4 การสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง โดย คุณสีนวล ชูศรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการวิทยวิชาการ 
2. กิจกรรม Library and IT Fair  
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพจากชุมชนท้องถิ่น “การท ากระเป๋าแฟชั่น" 
   2. จัดแสดงร้านหนังสือจากส านักพิมพ์ 
   3. จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
   4. นิทรรศการห้องสมุดมนุษย์ และห้องสมุดสีเขียว 
   5. ฐานสนุกกับ Book Fait ตอบค าถามมีรางวัล 
   6. ฐานสนุกกับหนังสือมหัศจรรย์ AR Book 
   7. จัดแสดงสินค้าจากชุมชนท้องถิ่น 
   8. งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือการใฝ่รู้  จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1. โดยจัดบรรยาย เรื่อง Go green aru 
   2. กิจกรรมประกวดการท าชิ้นงานสร้างสรรค์ เศษวัสดุเหลือใช้ 

2. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ด าเนินการไตรมาสที่ 3 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานกิจกรรมไตมาส 4  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (Covid-19) ซึ่งจะจัดอบรมวันที่  27 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 (อาคาร 100 ปี)  

3. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)/ผลการ
ด าเนินงาน เลื่อนการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ด้วยเครื่องมือประเมินมาตรฐานสากล Digital Literacy Certification (IC3) 
ทั้งนี้ให้รอดูสถานการณ์ COVID-19 ก่อนที่จะด าเนินการต่อไปได้ (คาดว่าน่าจะ
ด าเนินการได้ในไตรมาส 4) 

4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 

ด าเนินการไตรมาสที่ 4 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ โดยจัดท าคลิปวีดีโอแนะน าการใช้
บริการ ดังนี้ 
   - การใช้บริการและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   - การใช้คอมพิวเตอร์/ชมภาพยนตร์/ห้องคาราโอเกะและฟรีโซน) 
   - การใช้บริการห้องเฉลิมพระเกียรติ และห้องจดหมายเหตุ 
   - การใช้บริการจุดบริการ ชั้น 1- ชั้น 4 
   - การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
   - การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. นิทรรศการหมุนเวียน จัดนิทรรศการ ดังนี้ 
   - วันที่ 13 ต.ค.62 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที ่9 
   - วันที่ 5 ธ.ค.62 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน         
     กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร -วันชาติ -วันพ่อแห่งชาติ 
   - วันที่ 24 ก.พ.63 วันศิลปินแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1. โครงการพัฒนางานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร แ ละ เทค โน โ ล ยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมเพ่ืออบรมวิธีการและขั้นตอนการจัดท าข้อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา       
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 1 ต.ค.62 เพ่ือเรียนรู้การจัดท าข้อมูลการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) และขั้นตอนในการรับ – ส่งข้อมูลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี เขียว ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์      
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 - 29 ต.ค.62 เพ่ือเรียนรู้หลักการและวิธีการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมต้น
โมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้      
ความเข้าใจและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th  WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี     
จ.กาญจนบุรี เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก และรับฟังการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านห้องสมุด จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

5. สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2563 
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้หน่วยงานในภาคีได้
ร่วมแสดงผลงาน นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ห้องสมุดสีเขียว ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ 
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กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น (ออนไลน์) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 2-4 มี.ค.
63 เพ่ือ ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล จ านวน 6 ฐาน คือ ฐานข้อมูล ProQuest 
Dissertations & Theses Global, ฐานข้อมูล IEE/IEL (Electronic Library , 
ฐานข้อมูล ACM Digital Library, ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal, ฐานข้อมูล 
Web of Science, ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal,  

7. สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อ ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็ง และแลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

   1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนและพัฒนางานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  28-29 
พฤศจิกายน 2562 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก เพ่ือทบทวนการวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS Maxtric ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งการทบทวนและ
จัดท าแผนต่างๆ 

   1.3 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จ านวน 1 งาน รอเอกสารทางบริษัทแอลเอลิเวเตอร์ จ ากัด   
  เนื่องจากในเดือนสุดท้าย บริษัทไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ และจะท าเอกสารการลด 
  หนี้ให้  
2. ค่าบ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน ส่งเบิกจ่ายแล้ว  
3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ  
   ด าเนินการซื้อจ้าง-เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย 
   ด าเนินการซื้อจ้าง-เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว    
5. หนังสือ ด าเนินการซื้อจ้าง-เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว    
6. วัสดุ ด าเนินการซื้อจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือจ านวน 2 รายการ อยู่ระหว่างส่งของ คือ    
   วัสดุส าหรับท าหนังสือใหม่  

   1 . 4  กิ จ ก ร ร ม พัฒ นา เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS) ประจ าปี จ านวน 1 งาน  เข้าด าเนินการ 
   เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย   
2. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าประจ าปี  จ านวน 1 งาน 
   เข้าด าเนินการบ ารุงรักษา งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย  
 3. ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server ประจ าปี จ านวน 1 งาน 
    เบิกจ่ายงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
4. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ (รอราคาบ ารุงรักษา)  
   อยู่ระหว่างขอ    
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   ความเห็นชอบด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง แต่เนื่องจากผู้ขายไม่มีเอกสารรับรองผลงาน  
   อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใหม่  
6. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ส่งเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว  
9. บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th ซื้อจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสาร   
   ทางบริษทั เพ่ือเบิกจ่าย  
10. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา ไตรมาส 1   
     ด าเนินการเรียบร้อยส่งเบิกจ่ายแล้ว ส่วนไตรมาสที่ 2 ด าเนินการแล้ว 2 รายการ  
     อยู่ระหว่างด าเนินการ  
11. ค่าวัสดุ ไตรมาส 1 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา 
12. ค่าบ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา อยู่ระหว่างสรุป TOT 

2. โครงการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษามหาวิทยาลัย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1, 2  อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR  
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู (10*67,450 บาท) อยู่ระหว่างจัดท า    
   TOR 
3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา  
4. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63  
   ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างส่งของ 

   2.2 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   
   (อาคาร 100 ปี) อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมที่ยื่น
ข้อเสนอ  
   ไม่มีหนังสือรับรองผลงาน อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 
2. ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  รายงานผลการพิจารณา   
   เมื่อได้รับการอนุมัติ เชิญผู้ชนะเข้าลงนามในสัญญา 
3. ติดตั้งห้องบริการมินิเธียร์เตอร์ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาเม่ือได้รับการอนุมัติ  
   เชิญผู้ชนะเข้าลงนามในสัญญา 
4. ติดตั้งห้องบริการโสตทัศนวัสดุอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาเม่ือได้รับการอนุมัติ   
   เชิญผู้ชนะเข้าลงนามในสัญญา                                       

   2.3 กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง  
2. ปริ้นเตอร์สี 1 เครื่อง  
3. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 15 ตัว 
4. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง  
5. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง  
6. เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 10 ตัว 
7. ตู้วางหนังสือสองด้าน ขนาด 90X55X200 ซม. (ห้องหนังสือเก่า) 2 ตู้ 
8. เครื่องสแกน 1 เครื่อง  
9. ม่านม้วน ชั้น 1 ห้องโถงอาคารวิทยบริการฯ 20 ชุด  
10. หุ่นส าหรับโชว์ 4 ตัว 
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กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
11. แผ่นอคิลิค 6 ตัว  
12. ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอ้ี 5 ชุด   
13. ตู้ขนาด 100X30X200 ซม (ชั้น 3) 5 ใบ 
    *ทุกรายการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

   2.4 กิจกรรมบริหารจัดการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กศ.บป. จ านวนเงิน 80,000 บาท เพื่อไป   
   จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้  
2. จัดซื้อปั้มน้ าส าหรับใช้งานที่อาคาร 100 ปี จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท       
   เป็นเงิน 30,000 บาท 
3. จัดซื้อแท็งค์น้ า จ านวน 5 ใบ ส าหรับใช้งานที่อาคาร 100 ปี จ านวน 4 ใบ และ        

ที่อาคารวิทยบริการอาคาร (อาคาร 15) 1 ใบ เพ่ือส าหรับส ารองน้ าไว้ใช้เมื่อ
น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่ไหล 

4. จะโอนเงินงบประมาณในกิจกรรมศึกษาดูงานบุคลากรส านักวิทยบริการและ  
   เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 80,000 บาท เพื่อส าหรับใช้ในงานบริหารจัดการ     
  ส านักฯ อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

3. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 
   3 . 1  อุ ป ก ร ณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ ร า จ ร
คอมพิวเตอร์ 

1. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 

   3.2 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ 
4. โครงการห้องสมุดสีเขียว 
   4.1 รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
   4.2 ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

ด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท าแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 2563 
   2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 2563 
   3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ    
      ประจ าปี 2563 
   4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการ  
      ห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี 2563 
   5. กิจกรรมรณรงค์เพ่ือการคัดแยกขยะ ARIT.ARU รักบ้าน รักมหาวิทยาลัย รักโลก  
      ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “Go To Green Library” วันที่ 28 ก.พ.63 
   6. ด าเนินกิจกรรม และตรวจประเมินผลการด าเนินงาน 5ส ส านักวิทยบริการและ  
      เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 9 มีนาคม 2563 
   7. กิจกรรมรณรงค์การจัดท าหมอนจากหลอดกาแฟเพ่ือผู้ป่วยติดเตียง              
      วันที่ 20 มี.ค.63   
   8. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและคณะกรรมการ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ ประจ าเดือน 
   9. จัดท าโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   10. ด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงาน การติดตามและตรวจประเมิน 5ส   
        ส านักฯ ประจ าปี 2563 (รอบการประเมินครั้งที่ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)        
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2563 

กิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
   11. ด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมของ 
        อาคารและสถานที่ให้บริการ 
   12. เข้ารับการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ  
       บัณฑิตย์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562 เพ่ือเรียนรู้หลักการ 
       และวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานห้องสมุด         
       สีเขียวและสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
       มีบุคลากรเข้าร่วม 3 คน 
   13. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2563 ประชุมสัมมนา 
       เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว KKU Maker Green Festival 2020 ระหว่างวันที่              
       20-22 ก.พ.63 มีบุคลากรเข้าร่วม 5 คน 

  
 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ า      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นวัน 22 กรกฎาคม 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) 
 
  


