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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 2/2563 
วันพุธที่  22 กรกฎาคม  2563 เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1.  อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประธาน 
      และแผนงาน    
 2.  ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ รองประธาน 
 3.  ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 4.  นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 5.  อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
  7.  อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 8.  ผศ.พัชร ี สินธุนาวา ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
 9.  ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
 10.  ผศ.ปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 11.  ผศ.กฤษณะ กันอ่ า รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
 12.  อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 14.  นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ เลขานุการ 
     ส านักวิทยบริการฯ     
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2. นางสาวรสสุคนธ ์ ค าสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม   
 1. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ    (ติดภารกิจ) 
 2. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ    (ติดภารกิจ) 
 3. ผศ.นันทนิธิ ์ เอิบอิ่ม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (ติดภารกิจ) 
 4. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ (ติดภารกิจ) 
 
 



2 

 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี  ได้ มอบหมายให้อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์              
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ก ากับดูแลส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 
 2. ชี้แจงกระบวนการการเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
(งบแผ่นดิน) ซึ่งขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  (ร่าง) 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามก าหนดการมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 
ต้องเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 คาดว่าจะเลื่อนเป็นช่วงกลางเดือน
สิงหาคม ทางวุฒิสภามีการแจ้งก าหนดการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปชี้แจงในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และต้องเข้า
ชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการซึ่งดูรายละเอียดโดยเฉพาะงบลงทุน ขอให้ส านักวิทยบริการฯ เตรียมข้อมูลในการ
ชี้แจง ก าหนดการไม่น่าจะเกิน วันที่ 19 กันยายน 2563 คาดว่างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 สามารถเริ่ม
ใช้ได้ วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

 

 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       
ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอให้    
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ ดังนี้   
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด แก้ไขข้อมูลหน้า 6 ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้เสนอแนะไว้ ตัวบ่งชี้  2.3 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ส านักวิทยบริการฯ ไม่ควรรับตัวบ่งชี้นี้ 
เดิม ไม่ควรรับตัวบ่งชี้นี้ 
แก้ไขเป็น ไม่ควรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และควรน าข้อเสนอแนะการวัดเรื่องระบบ
และกลไกมารวมไว้ด้วยกัน 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

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

 สาระส าคัญโดยย่อ 
     

ระเบียบวาระท่ี เรื่อง มติที่ประชุม 
3.1 เรื่อง ขอพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 

ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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  ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -2563 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ในล าดับต่อไป 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน กระแสที่ เ กี่ ยวข้องกับการ เข้ าถึ งสื่ อของหนั งสื อ ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book ออนไลน์ และทางด้านดิจิทัล เป็น
ประโยชน์ สะดวกต่อการสืบค้น และการดาวน์โหลด ถ้าเป็นหนังสือที่
มีการตีพิมพ์มานาน (หนังสือเก่า) ดูแลค่อนข้างยาก ควรมีแนวทาง
เรื่องนี้ให้มากข้ึน 

 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1. ในส่วนนี้เป็นการบันทึกวีดีโอ หรือคลิป เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
องค์ความรู้นั้น ส่วนมากได้จากตัวบุคคล  

 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   1. ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าเป้าหมายไว้เพื่อของบประมาณ 
   2. เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวบุคคล เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ 
   3 .  หนั งสื อที่ จ ะท า เป็ น  e-book ทั้ งหมด ต้อ งขออนุญาต
ส านักพิมพ์ก่อน แต่มีหนังสือบางส่วนที่ขออนุญาตกับทางอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว เพ่ือจัดท าเป็น e-book เพ่ือให้บริการกับ
นักศึกษา  
   4. ขอความร่วมมืออาจารย์ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลของ
ส านักวิทยบริการฯ 
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    1. ควรก าหนดเป้าหมายเรื่อง e-book เพ่ือจัดสรรงบประมาณ    

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย    
ผศ.กฤษณะ กันอ่ า ควรเพิ่มตัวชี้วัดในการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี    สะท้อนเป้าหมายกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ 1.1 ร่วม   

สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
เดิม พระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป็น พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เชื่อมโยง
กับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2580 วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
อ.สวิตา อยู่สุขข ี ขอทราบตัวอย่างระบบที่จะน ามาใช้ทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจิทัล 

เพราะแต่ละปีก าหนดว่าต้องมีเพ่ิมปีละ 1 ระบบ 
 อ. กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการฯ ใช้ระบบการทดสอบ
ที่เป็น IC3 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  ส านักวิทยบริการฯ ใช้ระบบ
ทดสอบของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of 
Digital Economy and Society : MDES) เป็นระบบทดสอบกลาง
ที่ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้ร่วมกัน 

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด กลยุทธ์  การผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายตัวชี้วัดไม่ครอบคลุม มุ่งที่นักศึกษาเป็นหลัก อาจจะต้อง
เพ่ิมตัวชี้วัดเป็นโครงการฝึกอบรมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดค่าเป้าหมายและ
หน่วยนับ เป็นจ านวนกิจกรรม/โครงการ  

ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี ชื่อกลยุทธ์ และเป้าหมาย ไม่สอดคล้องกัน สามารถเพ่ิมนักศึกษาใน
กลยุทธ์ได้หรือไม่ เพ่ือให้ครอบคลุม และควรระบุค่าเป้าหมาย/    
แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการให้ชัดเจน 

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 1. ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการ
ทดสอบของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  

 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
ตั้งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

ผศ.พัชรี สินธุนาวา ควรตัดตัวชี้วัดที่  1.1 จ านวนระบบการทดสอบสมรรถนะทาง      
ด้านดิจิทัลออก และเพ่ิมตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องและวัดได้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี แนวทางการพัฒนาควรเพ่ิมเป็นบุคลากรทางการศึกษา หรือครูพันธุ์

ใหม่ ได้หรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ผศ.กฤษณะ กันอ่ า ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
บุคลากร ในกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม หมายถึง เฉพาะอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย 

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ เสนอแนะให้เ พ่ิมตัวชี้วัดในกลยุทธ์ที่  3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับพันธกิจแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. เป้าหมาย เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและ

ค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green Library) 
ตัวชี้วัด ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทราบว่าระบบมีอยู่แล้ว 
หรือพัฒนาขึ้นใหม่ ถ้ามีอยู่แล้วควรวัดความพร้อมใช้งาน หรือ
แก้ปัญหา ระบบมีความเสถียร สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือ
ช่วงเวลาเครื่องเสียเราสามารถกลับมาใช้ได้ภายในกี่นาที เพราะ
เป้าหมายเรากล่าวไว้ว่าเราจะชาญฉลาด  
2. ตัวชี้วัดที่ 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
IQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดเปลี่ยนหรือไม่ ถ้าเหมือนเดิม
ขออนุญาตทบทวนค่าเป้าหมายให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ควรปรับค่าเป้าหมายในแต่ละปีให้เพ่ิมข้ึนและวัดค่าเป้าหมายได ้
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล ขอพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตาม
ระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจากการน าเสนอการก าหนด
ประเด็นความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 1/2563   
เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะไปแล้วนั้น ทางส านักวิทย
บริการฯ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด าเนินงานและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา ของส านักฯ ตามล าดับ จัดท าเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ตามรูปแบบของแผนที่ก าหนด  
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

 จึงน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและขอข้อเสนอแนะ 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผศ.พัชรี สินธุนาวา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้ อไวรัส โควิด -19       

ส านักวิทยบริการฯ มีการฆ่าเชื้อภายในหรือไม่ 
 อ.ทัศนี สุทธิวงศ์ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการฆ่า
เชื้อส านักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63  

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ เขียนมาตรการป้องกันเพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แผน Smart University ประจ าปี พ.ศ.2563-
2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ ขออนุญาตให้อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้น าเสนอข้อมูล (ร่าง) แผน Smart University ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า
แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาแล้ว 3 ครั้ง คือ  
 ครั้งที่ 1/2563  วันพุธที่      19  กุมภาพันธ์ 2563  
 ครั้งที่ 2/2563  วันอังคารที่  24  มีนาคม    2563 
 ครั้งที่ 3/2563  วันจันทร์ที่   29  มิถุนายน  2563 
   

 จึงน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าส านักฯ พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
(ร่าง) แผน Smart University ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ (ร่าง) แผน Smart University ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และให้ปรับค าว่ายุทธศาสตร์ให้เป็น
ประเด็นการพัฒนา หรือกลยุทธ์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ      ภาพรวมจุดอ่อนมีการถูกแก้ไข และการก าหนดแผนงานโครงการแล้ว 

แต่มีประเด็นจุดอ่อนข้อที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยัง
ไม่เพียงพอ ยังไม่เห็นก าหนดในแผนงาน/โครงการและปัจจัยหลักที่จะท า
ให้แผน Smart University มีการขับเคลื่อนเพราะเป็นหน่วยงานที่จะต้อง
สนับสนุนในเรื่องนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกัน 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย เป้าประสงค์ ส านักฯ จะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
การจัดหา เราไม่ได้ตั้งค่าเป้าหมายในเรื่องของการใช้งานว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เน้นในเรื่องการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ แต่
ตัวชี้วัดวัดแค่ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ควรก าหนดเพ่ิมการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวนบุคลากรที่ต้องเข้ารับการ
อบรมทุกคนต้องเข้าหรือไม่ ถ้าเข้าวัดเป็นร้อยละ ควรทบทวนการก าหนด
ตัวชี้วัดใหม่ในแต่ละประเด็น 

อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการลงนาม
เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว เราควรพิจารณาปัญหาเรื่องนี้ 
รวมทั้งระบบการจองห้องประชุม ระบบการส่งเอกสารและระบบอื่นๆ 

ผศ.พัชรี สินธุนาวา ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้วย 
 อ. กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

1. เพ่ิมเติมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการ 3 เฟส คือ 
   - เฟสที่ 1 ปลายเดือน ต.ค. 63 มหาวิทยาลัยฯ จะได้ใช้ในส่วนของการ
จัดการหนั งสื อภายในและภายนอก คาดว่ าน่ าจะมีการลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบันทึกข้อความภายในก่อน  
   - เฟสที่ 2 จะเริ่มน าไปผนวกรวมกับระบบการลาของบุคลากร  
   - เฟสที่ 3 ในส่วนของการค านวณ KPI ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
อาจมีการปรับแผนในความต้องการน ามาใช้ 

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด 
 
 
 
 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาและการวิจัย ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ คิดเป็นค่าร้อยละ
ทุกตัวชี้วัด ถ้าเป็นไปได้ควรเพ่ิมเป็นจ านวน License ได้หรือไม่ อาจจะ
เชื่อมโยงในการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ License เป็นนโยบาย
มหาวิทยาลัยเลยว่าควรใช้โปรแกรม Zoom เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
        - มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในเรื่องการใช้โปรแกรมที่มหาวิทยาลัย

มี License อยู่แล้ว ควรมีนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหาร เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป้าประสงค์ท่ี 4.2 นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
       - ตัวชี้วัดร้อยละจ านวนนักศึกษาที่ใช้งาน Google Classroom ควร
จะลิ้งค์กับอาจารย์ผู้สอนหรือไม่ เพราะเนื่องจากยังไม่เห็นอาจารย์ผู้สอนได้
ใช้ ตัวชี้วัดอาจจะไม่บรรลุ 
       - ส่วนใหญ่อาจารย์ใช้ โปรแกรม Zoom เพ่ือจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ซึ่งเกิดประเด็นความเหลื่อมล้ า เพราะบางคณะไม่มี 
License ในการใช้จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศ 
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมหลากหลาย ไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ควรระบุการใช้โปรแกรมให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
เดียวกัน 

 อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1. ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ให้ใช้แพลตฟอร์มกูเกิล เป็นหลัก แต่ถ้า
อาจารย์ถนัดแบบอ่ืน มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ห้าม 
2. ตัวชี้วัดควรตั้งแบบกว้างๆ แต่สามารถมีทางเลือกที่หลากหลาย 

ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี ในส่วนของอุปสรรคควรเพ่ิมในเรื่องของข้อกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง (ร่าง) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2561-2565       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 

  สาระส าคัญโดยย่อ   
 เลขานุการ ขออนุญาตให้อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายวิทยบริการ เป็นผู้น าเสนอข้อมูล (ร่าง) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2563) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 2 การ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบ และขอข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2561 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยให้ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ควรเพิ่มรายละเอียดเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ในภาคผนวก 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ส านักวิทยบริการฯ ต้องมีความชัดเจน

ว่าส านักฯ มีความประสงค์ท าเพ่ือพัฒนาหรือท าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข กรณีจะ
พัฒนาเราควรน าจุดแข็งกับโอกาสมาท างาน ถ้าเราท าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ควรน าจุดอ่อนมาปรับปรุง 
2. ควรทบทวนการเชื่อมโยง TOW Matrix ส านักฯ ต้องมีความชัดเจนใน
เรื่องกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงรับ 
3. ส านักฯ ต้องการเป็นห้องสมุดสีเขียวแบบมีหรือไม่มี หรือจะเป็นห้องสมุด
สีเขียวแบบเป็นผู้น า ต้องมีระดับไหน สูงกว่าคนอ่ืนหรือไม่ในภูมิภาคนี้ 
เพ่ือให้มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน 

ผศ.พัชรี สินธุนาวา ตัวชี้วัดผลประเมินคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน ร้อยละไม่เกิน 20 วัดได้เอง
หรือไม่ อย่างไร 

 คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
ตรวจค่าน้ าในตัวอาคารส านักฯ เองหรือไม่  หรือใช้ระบบรวมของ
มหาวิทยาลัย ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ควรมีข้อมูลที่ชัดเจน 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบหมายตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 19,519,203.00 15,447,800.00 4,071,403.00 
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน) 14,717,868.50 12,582,703.50 2,135,165.00 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 5,565,613.51 4,102,613.53 1,462,999.98 

ร้อยละเบิกจ่าย 28.51 26.56 35.93 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้ วัด/ตัวบ่งชี้  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 
บรรลุผล ร้อยละ ไม่บรรลุผล ร้อยละ N/A ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 6 5 83.33 - - 1 11.67 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2 - - - - 2 100 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม 

3 - - - - 4 100 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 2 50.00 - - 2 50.00 
รวมทั้งสิ้น 15 7 46.67 - - 8 53.33 

 

 จากตาราง   พบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งสิ้นจ านวน 15 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการบรรลุผล จ านวน 7 ตัวชี้วัด       
คิดเป็นร้อยละ 46.67 อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 53.33 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการแล้วบรรลุ 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 83.33 ยังไมม่ีผลการด าเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.67  

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด           
อยู่ระหว่างด าเนินการ (ย้ายงบประมาณด าเนินการไตรมาส 4)  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด            
อยู่ระหว่างด าเนินการ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานแล้วบรรลุ      
2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   

1. ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้
ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
เทียบกับจ านวนต าบลใน จังหวัด
ที่รับผิดชอบ  

30 30 
 

http://tambon.aru.ac.th ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง จ านวน 88 
ต า บ ล  ต า ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล 
ประกอบด้วย  
       1. ข้อมูลด้านศักยภาพต าบล  
       2. ข้อมูลด้านการสื่อสาร  
       3. ข้อมูลด้านสุขภาพ  
       4. ข้อมูลด้านประชากร  
       5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
       6. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน  
       7. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง  

** ด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่
ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้  

15 15 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และ
ยกระดับรายได้ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รับมอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Zone 2 จ านวน 3 อ าเภอ ดังนี ้
       1. วังน้อย 
       2. บางปะอิน 
       3. บางบาล 

3. จ านวนหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกส์   

5 2 โครงการจัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ด าเนินการจัดท าหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 2 รายการ คือ  
       1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนไผ่ By 
ยายลี โดย ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์ เขนยทอง เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2562 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
       2. พูนศักดิ์ ปราชญ์หมอดิน 
วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ โดย นายพูนศักดิ์ จั่นทองสุข 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 
** หมายเหตุ : เนื่องจากติดสถานการณ์โควิดเลื่อน
ด าเนินการจากไตรมาส 2 เป็นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของระบบข้อมูลต าบล
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้เทียบ
กับจ านวนต าบลทีไ่ด้เข้าไปพัฒนา  

15 15 http://tambon.aru.ac.th ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       แบบสอบถามข้อมูล 88 ต าบลประกอบด้วย
ส่วนท่ี  
1. ข้อมูลด้านศักยภาพต าบล  
2. ข้อมูลด้านการสื่อสาร 
3. ข้อมูลด้านสุขภาพ  
4. ข้อมูลด้านประชากร  
5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
6. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน  
7. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง  

5. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 

10 10 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น และ
ยกระดับรายได้ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐาน
ราก ดังนี ้

1. วันท่ี 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 อบรม เรื่อง 
การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน (ดอกไม้
ประดิษฐ์จากดอกโสนห่างไก่) ณ ศาลาหมู่ 5 ต.บ้าน
กรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อบรม เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบสินค้าการท ากระเป๋าหนัง  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อบรม เรื่อง 
การท าหมูสวรรค์และหมูเส้น  
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 อบรม เรื่อง 

การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 16 มีนาคม 2563  อบรม เรื่อง ขนม
ครองแครงกรอบ  ณ ศาลาประชาคม หมู่  5           
ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
       4. วันที่ 17 มีนาคม 2563 อบรม เรื่อง การ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า  
           วันที่ 18 มีนาคม 2563 อบรม เรื่อง การ
สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 

       วันที่ 23 มีนาคม 2563 อบรม เรื่อง  
การท าเศรษฐกิจพอเพยีง ณ ศาลา SML หมู่ 6      
ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา 

6. ร้อยละของหนังสือมีชีวิตได้รับ
การเผยแพร ่

100 40 https://www.youtube.com/user/ARURajabhat/videos ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินกิจกรรมของหนังสือมีชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1. จ านวนระบบการทดสอบ
สมรรถนะทางด้านดิจิทัล 

1 N/A โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ระบบการทดสอบสมรรถนะทางด้านดิจิทัล
ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์สากล IC3 Digital 
Literacy Certification 

2. จ านวนบัญชีผู้ เข้าทดสอบ 
(User) ที่สนับสนุนการทดสอบ
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

200 N/A รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 
3/2563 วันท่ี 29 มิ.ย.63 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       มีการประชุมวางแผนการด าเนินการจัดสอบ
มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) โดยใช้ชุดข้อสอบการประเมิน
ตามมาตรฐานสากล  Digital Literacy 
Certification (IC3)  จ านวน 200 ชุด ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของทั้ง  4 คณะ จ านวน 200 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
คน (จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบของแต่ละคณะแบ่ง
ตามตามสัดส่วนของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะ
นั้น ๆ) ซึ่งทางส านกัวิทยบริการฯ ได้ก าหนดช่วงการ
จัดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ระยะเวลาการ
จัดการทดสอบ 2 วัน และการทดสอบครั้งต่อไปจะ
ใช้เป็นชุดข้อสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
1. ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้
บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
ช่องทางที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

2 N/A 1. libarary.aru.ac.th 
2. http://ebook.aru.ac.th/ 
3. https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
4.https://www.aru.ac.th/arit/?pages=informationsystems2 
5. https://www.facebook.com 
6.  ARIT-ควจ, ARIT-คคส, ARIT-ควท ARIT-คมส 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       มีระบบสารสนเทศในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศท่ีหลากหลายช่องทาง  
       1. Web Opac ห้องสมุด  
       2. E-book  
       3. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
       4. ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ 
       5 .  หน้ า เพจของส านั ก วิทยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       6. กลุ่ม Line  

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า
ใช้บริการ  

85 N/A ผลการประเมินความต้องการต่อการให้บริการส านักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ผล
ประเมิน ร้อยละ 80 ระดับดีมาก 

3. ร้อยละของความรูค้วามเข้าใจ
ต่อการเรียนรู้ ทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

85 N/A แบบสอบถามการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สารสนเทศ ( Information 
Literacy) การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
ค้นคว้าและงานวิจัย 

http://ebook.aru.ac.th/
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
https://www.aru.ac.th/arit/?pages=informationsystems2
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-148942392456435/?epa=SEARCH_BOX
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
1. ระดับความพร้อมและวุฒิ
ภาวะในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาล
ดิจิทัล (Digital government   
maturity domain and aria : 
MDA) 

E 
Government 

6/6  
ระดับ 

 

 
1. http://emeeting.aru.ac.th/web/control.htm?section=sign 
2. http://e-doc.aru.ac.th/ 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถใช้งานได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2/8 หรือร้อยละ 25)  
4. http://library.aru.ac.th/ 
 
5. https://www.aru.ac.th/home.php 
 
 
6. https://www.aru.ac.th/arit/ 
 
7. อีเมลล์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใน
รูปแบบ @aru.ac.th ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันของ G-Suite ได้ 
 
8. http://e-uni2.aru.ac.th/estudent/login.htm?mode=index 
9. http://tambon.aru.ac.th/ 
10. http://3dgf.aru.ac.th/ 
11. http://library.aru.ac.th/ 
12. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

6/6  ระดับ 
1. ระบบ E-meeting 
2. ระบบ E-Document 
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
4.ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ  เป็นรูปแบบ Mobile 
Application 
5 .  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถมีการสื่อสารถึง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
6. เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. สร้างอีเมลล์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ G-Suite  
8. ระบบบริหารการศึกษา 
9. ระบบฐานข้อมูลต าบล 
10. ระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง (3D) 
11. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) 
12. ระบบบริหารการศึกษา 
 
 

2. ค่าคะแนนผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ห้องสมุดสเีขียว  

60 N//A 1. แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าปี พ.ศ.2561-2565 
2. ร่างรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 
2563 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 7/2563 ก าหนดวันตรวจประเมิน
ห้องสมุดเป็นวันท่ี 4 กันยายน 2563 
 

https://www.aru.ac.th/arit/
http://3dgf.aru.ac.th/
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 

3. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA 

3.51 N/A        รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6 เดือน มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
7/2563  

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา 
รอบ 6 เดือน (1ต.ค.62-310 มี.ค.63) ซึ่งส านักวิทย
บริการฯ จะได้รับการประเมินระดับส านัก/สถาบัน 
ในวันท่ี 14 ต.ค.2563 

4) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์   

1 N/A เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายงานผลการประกาศ ประกวดราคา  
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบ และขอข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ รายงานผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบันไม่เห็นความก้าวหน้าในการรายงานตาม

ตัวชี้วัดว่าอยู่ระดับใด ควรรายงานในรอบต่อไป เพ่ือประเมินผลได้อย่างชัดเจน 
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด ควรปรึกษาร่วมกับ อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ

แผนงาน หรือกองนโยบายและแผนที่อาจต้องมีการปรับค่าเป้าหมายตาม
สถานการณ์ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)  
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ รอบ 
6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับ
มอบหมายตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไก     
ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ มี
รายละเอียดดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

/ข้อ 
ผลการด าเนินงาน 

/ข้อ 
คะแนน 

ระดับผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุน 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

    ตัวบ่งชี้ที ่1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

องค์ประกอบที่ 1   4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1  ระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่  สวท. 2.2 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ทีท่ี่  สวท. 2.3 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

5 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 

5 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน พอใช้ 

    ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหาร
จัดการห้องสมุดสีเขียว 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน ดี 

องค์ประกอบที่ 2   3.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 1-2   3.43 ดี 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
ตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ ควรรี บด า เนิ นการตั วบ่ งชี้ ที่  สวท .  2 . 4  การจัด อันดับมหาวิทยาลั ย 

Webometrics Ranking เพ่ือให้ได้คะแนนตามเป้าหมาย 
 อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

   1. ตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ส านักฯ ได้ก าหนดวันอบรมเป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
   2. ตามเกณฑ์ข้อที่ 3 อยู่ระหว่างการก ากับติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์ Webometrics หรือไม่  
   3. ตามเกณฑ์ข้อที่ 4 รอผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร
รับทราบ  
   4. ตามเกณฑ์ข้อที่ 5 ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ  
     - อยู่ล าดับที่ 11 ของ 38 ราชภัฏ  
     - อยู่ล าดับที่ 52 ของล าดับประเทศ 
     - อยู่ล าดับที่ 5,000 กว่าของระดับโลก 
ยืนยันผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน มกราคม และกรกฎาคม  

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักฯ ด าเนินการครบหรือไม่ และ
ขอให้สรุปน าเสนอในครั้งต่อไป 

ผศ.กฤษณะ กันอ่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
นางยุพิน กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
องค์ประกอบท่ี 1  
การบริหารจัดการภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค์ประกอบท่ี 1  
การบริหารจัดการ 
        

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของ
หน่วยงานสนับสนุน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่  2 การด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของ
การด า เ นิ น งานห้ องสมุ ดสี เ ขี ย ว 
(Green Library) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  2.4 ก า ร จั ด อั น ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Webometrics 
Ranking 

ตั วบ่ ง ชี้ ที่  2.5 ร ะบบ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว  

อ.สวิตา อยู่สุขข ี ขอทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 เป็นหน่วยงานใด  

 ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ/อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
ตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ เป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการด าเนินงาน 
เช่น การขอใช้ห้อง และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 -ไม่มี- 
 

 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 ในครั้งที่ 3/2563 เป็นวันพุธ 23 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนและรายงานความ
คืบหน้าใน การด าเนินงานของส านักฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง ส านักวิทยบริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการ
อีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  


