
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 1/2564 (แบบออนไลน์) 
วันพุธที่  13 มกราคม  2564 เวลา  13.30 น. 

ณ ไลน์กลุ่มคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดี   ประธาน 
       ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 2. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ  ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล  ผู๎ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.  วําที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5.   ดร.ปกป้อง สํองเมือง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  กรรมกา 
 7. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์  ผู๎แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 8.  อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ  ผู๎แทนคณาจารย์  กรรมการ 
  9.  อาจารย์สวิตา อยูํสุขขี  ผู๎แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 10.  ผศ.พัชรี  สินธุนาวา   ผู๎แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 11.  ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 12.  อาจารย์วรางคนา ปัญญามี  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 13.  ผศ.ภัทราพร จันตะนี  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 14.  ผศ.กฤษณะ กันอ่ า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 15.  ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 16.  อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์  รองผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  กรรมการ 
 17.  นางสาวเพลินตา โมสกุล  หัวหน๎าส านักงานผู๎อ านวยการ  เลขานุการ 
       ส านักวิทยบริการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 -ไมํมี- 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  รองผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ ค าสอน  เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์  บรรณารักษ์ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 เนื่องจากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการประชุมโดยจัดพิมพ์เอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให๎คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร        
การประชุม (แบบออนไลน์)  ครั้งที่ 1/2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 -ไมํมี-   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห๎อง
ประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอให๎
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 3/2563 โดยมีการแก๎ไข ดังนี้ เอกสารหน๎า 7 ค าวํา “งประมาณ” แก๎ไขเป็น “งบประมาณ” 
       เอกสารหน๎า 9 ค าวํา “ข๎อมูลไมํตรงกับ” แก๎ไขเป็น “ข๎อมูลไมํตรงกนั” 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
 -ไม่มี- 
      

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/เอกลักษณ์/
ค่านิยมองค์กร/นโยบายการบริหารงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/เอกลักษณ์/คํานิยมองค์กร/นโยบาย
การบริหารงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานเป็นตามระบบและกลไกของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได๎มีการประชุมทบทวน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/เอกลักษณ์/คํานิยมองค์กร/นโยบายการบริหารงาน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอเพ่ือให๎ที่ประชุมพิจารณา และขอความเห็นชอบ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
เอกลักษณ์/คํานิยมองค์กร/นโยบายการบริหารงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/เอกลักษณ์/คํานิยมองค์กร/นโยบายการ
บริหารงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให๎ปรับแก๎ตามข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล 1. เป้าประสงค์ ไมํสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ นําจะขยายในข๎อ 2. 

การให๎บริการคุณภาพสูง (High Quality Service) ให๎บริการอะไร เชํน การ
ให๎บริการองค์ความรู๎ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง 
ควรเพิ่ม เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาท๎องถิ่น  จัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศมีคุณภาพเหมาะสมและระบบสารสนเทศทันสมัย 
2. กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท๎องถิ่น ควรขยาย แนวทางการพัฒนา เชํน  การ
พัฒนาแหลํงองค์ความรู๎ในการสนับสนุนและสํงเสริมการพัฒนาท๎องถิ่นอันจะ
กํอให๎เกิดการสร๎างรายได๎ และการจัดท าหลักสูตรและอบรมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด๎านตําง ๆ ของคนในท๎องถิ่น 
3. กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม แนวทางการพัฒนา ควรเพิ่ม แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทันสมัยอยําง
ครบครัน ส าหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
     - การพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและทางดิจิทัลของส านักวิทย
บริการฯส าหรับเอ้ือการสํงเสริมการศึกษา ค๎นคว๎าเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

แนวทางการพัฒนา  
2. ส านักวิทยบริการฯ สํงเสริมความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ทางด๎านการศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาเข๎าสูํต าแหนํงที่
สูงขึ้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการ  
 

ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น 
ประเด็น “พัฒนาเข๎าสูํต าแหนํงที่สูงขึ้น” ใชํภารกิจ/หน๎าที่ของส านักวิทย
บริการฯ หรือไม ํ

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-
2565 (ฉบับปรุง พ.ศ.2564) 

 

 สาระส าคัญโดยย่อ 

 เลขานุการ น าเสนอข๎อมูล แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง        
พ.ศ.2564) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให๎เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  เกณฑ์มาตรฐานข๎อที่ 1 มีการพัฒนา     
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหนํวยงานและพัฒนาไปสูํแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให๎บรรลุผลตามตัวบํงชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับข๎อเสนอแนะ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

มติความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ  (รําง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรุง พ.ศ.2564) โดยให๎
ปรับแก๎ตามข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
วําที่ร๎อยตรีจราวุฒิ อ านักมณี ข๎อ 3.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

หน๎า 26 บรรทัดที่ 7 จากเดิม “มาตรา 7 และ 8”  
แก๎เป็น “มาตรา 7 และมาตรา 8” 

อาจารย์ภัทรพร จันตะนี ควรปรับคําเป้าหมายในกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของ Smart University  
พ.ศ.2564 = ร๎อยละ 20 พ.ศ.2565 = ร๎อยละ 25 ได๎หรือไม ํ

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ TOWS Metrix ชํอง WO ควรแยกเป็น 
   - W1O1 ควรมีกลยุทธ์ เพื่อการใช๎โอกาสจากแผนระสูงกวําสถาบันใน
การแก๎ปัญหาด๎านงบประมาณ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
   - W2-4O1 ตามที่ระบุไว๎ตามเดิม 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ ข๎อสังเกต/ข๎อคิดเห็น 
   - การวิเคราะห์ SWOT Analysis ให๎ตั้งต๎นจากวิสัยทัศน์ที่เราจะไป 
แล๎วจึงวิเคราะห์ S / W / O / T 
   - หน๎า 4 ทบทวนจุดอํอนข๎อ 3 – 4 เป็นปัญหาภายในไมํใชํจุดอํอน 
เพราะจุดอํอนคือข๎อจ ากัดของเราในวันนี้ 
  - หน๎า 34 กลยุทธ์ 4 เสนอทบทวนคําเป้าหมายปี 2563 – 2565 การ
ผํานเกณฑ์ประเมินส านักงานสีเขียว 60 คะแนน ผําน / 60 – 79 ระดับ
ดี (ทองแดง) / 80 – 89 ระดับดีมาก (เงิน) / 90 ขึ้นไป ระดับดีเยี่ยม 
(ทอง)  
   - หน๎า 36 ข๎อสังเกตปีงบประมาณ 2564 งบแผํนดินสูงขึ้นทั้งงบปกติ
และงบยุทธศาสตร์ และลดลงในปีงบประมาณ 2565 เสนอให๎มี
รายละเอียดประกอบการพิจารณาแนบ 
- ภาพรวมน าจุดอํอนมาก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงครบหรือไมํ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality 
Improvement  Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 

 เลขานุการน าเสนอข๎อมูลที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได๎น าข๎อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3) 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับข๎อเสนอแนะ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Quality Improvement  Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement  Plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให๎ปรับแก๎ตามข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์สวิตา อยูํสุขขี  1. การจัดอันดับของ  Webometrics จากที่ผู๎ทรงวุฒิให๎ข๎อเสนอแนะ ในการประเมิน

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) นอกเหนือจากการอบรมแนวทางการพัฒนาเนื้อหา
เว็บไซต์ของหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ   
2. อยากให๎เพิ่มเติมข๎อมูลของโครงการยุทธศาสตร์ในแตํละพ้ืนที่ที่แตํละหนํวยงานได๎เข๎าไป
พัฒนา เพ่ือรวบรวมมาไว๎เป็นศูนย์กลางและเป็นประโยชน์ส าหรับคนภายนอก  
3.เวลาค๎นหาข๎อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได๎มีการเข๎าถึงจากภายนอก
เพ่ิมมากข้ึน 

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
   ข๎อที่ 2 ควรน าข๎อมูลสถิติการยืมหนังสือมาวิเคราะห์การใช๎บริการ เพ่ือน ามาสร๎าง
โครงการ กิจกรรมให๎นักศึกษาในทุกหลักสูตรมาเข๎าใช๎ห๎องสมุด 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ : เสนอให๎การวิเคราะห์ท าได๎ผํานระบบการจัดการเว็บไซต์   
(Back-end) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
   ข๎อ 3. พัฒนาเป็น Green Office เพ่ือเป็นต๎นแบบให๎กับหนํวยงานภายใน  
ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ : เสนอให๎สํงผู๎แทนเข๎าฝึกอบรมส านักงานสีเขียว 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
    ข๎อ 4 วางแผนในการด าเนินงานสนับสนุนการจัดอบรมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัล
ของนักศึกษา ให๎เป็นไปตามสัดสํวนตามแผนที่ก าหนด และจัดกิจกรรมโครงการให๎นักศึกษา
เตรียมพร๎อมในการสอบให๎ผํานตามเป้าที่ก าหนดไว๎ 
ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ : เสนอให๎มีการจัดโครงการ pre-test ส าหรับนักศึกษา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
 2. องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   1. การเพ่ิมผู๎ใช๎บริการและการใช๎งานสารสนเทศ เสนอให๎มีการจัดสํวนห๎องสมุดกิจกรรม 
(DO&READ) เน๎นการให๎ผู๎ใช๎งานได๎ลงมือปฏิบัติในเบื้องต๎น และน าเสนอหนังสือ -สื่อ         
ที่เก่ียวข๎องให๎ผู๎ใช๎บริการ เบื้องต๎นอาจพัฒนากิจกรรมที่จัดในสํวนงานห๎องสมุดสีเขียวกํอน  
     * เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการเห็นความส าคัญของสารสนเทศหมวดตําง ๆ 
     * พัฒนาตํอยอดได๎โดยสามารถดัดแปลงแนวคิดของ FABLAB มาใช๎ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย ตัวอยําง เชํน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สารสนเทศท่ีอาจน ามาให้บริการภายในงาน 
การเพ๎นท์สีเล็บ  การออกแบบ ส ีศิลปกรรม 

 สารเคม ีสารละเหย  
 สุขภาพ 
 เทคโนโลยีด๎านแสง 

การสานกระเป๋า
จากผักตบชะวา 

 การออกแบบ 
 สิ่งแวดล๎อม  
 วัสดุศาสตร ์
 ฟิสิกสเ์บื้องต๎น 

การจัดสวนในขวด
แก๎ว 

 การดูแลรักษาพืช    การจัดสวน       
การออกแบบ  

 องค์ประกอบศิลป์  
 คณิตศาสตร์  
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่อง การก าหนดหัวข้อความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอการก าหนดหัวข๎อความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมทบทวนหัวข๎อความเสี่ยง เมื่อวันที่ 28 -30 ตุลาคม 2563 
รายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสียง ประเภทความเสี่ยง 

1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 2. สัตว์ พาหะน าโรคและท าลายทรัพย์สิน 
เชํน หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

2. ลิขสิทธิ์ในการให้บริการ การท าซ้ า  การเผยแพรํ  การดัดแปลง 
โดยที่เจ๎าของไมํได๎อนุญาต 

ด๎านกฎหมาย 
ข๎อก าหนดผูกพัน องค์กร (C) 

3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ และการแพรํระบาดของ   
เชื้อไวรัส 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

4. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข๎อง 
   (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไมํคงที่) 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 3. อุปกรณ์ระบบเครือขํายเกินอายุการใช๎
งาน 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 4. ระบบข๎อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
 

ด๎านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับข๎อเสนอแนะ การก าหนดหัวข๎อความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 

มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ       การก าหนดหัวข๎อความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให๎ปรับแก๎ตาม
ข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
วําที่ร๎อยตรีจราวุฒิ อ านักมณี เห็นควรเพิ่ม 

1.1 ความเสี่ยงด๎านการเงิน 
     - การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไมํเพียงพอตํอการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
1.2 เพ่ิม รายละเอียดในความเสี่ยง หัวข๎อ ความไมํตํอเนื่องในการให๎บริการระบบ
สารสนเทศ ได๎แกํ 
       - เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานเสื่อมคุณภาพ ช ารุด 
และ เสียหาย 
1.3 ควรเพิ่มเติม “ความเสี่ยงด๎านการด าเนินงาน ได๎แกํ 
     - กรณีหนังสือ สูญหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย 
     - การไมํช าระคําปรับ และคําเสียหาย กรณีหนังสือสูญหาย ถูกขโมย ถูกท าลาย 
จนต๎องด าเนินคด ี
     - บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมูํทรัพยากรสารสนเทศในแตํละวันมีรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก ประกอบกับกระบวนการปฏิบัติงานต๎องใช๎ความ
ละเอียดรอบคอบ มีความเป็นไปได๎ที่อาจเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ สํงผล
ให๎ผู๎ใช๎บริการไมํสามารถเข๎าถึงทรัพยากรสารสนเทศรายการนั้นอยํางถูกต๎อง 

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ     ขอให๎ตรวจสอบและคัดเลือกประเด็นการจัดการความเสี่ยงให๎สอดคล๎องกับ 
TOWS ในสํวนของ WT เพ่ือให๎สอดคล๎องกับต าแนะน าของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
W1:T1:T2 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาเทคโนโลยี ด๎านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม 
W2:T3 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎และสมรรถนะพร๎อมให๎บริการ  ได๎อยําง
ทันทํวงท ี
W3:W4:T4 
ส านักวิทยบริการฯ สํงเสริมความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางด๎านการศึกษาฝึกอบรมพัฒนาเข๎าสูจํ าแหยํงท่ีสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให๎บริการ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยตํอ
การปฏฺบัติงาน และการให๎บริการห๎องสมุด 

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 

 2. สัตว์ พาหะน าโรคและท าลายทรัพย์สิน 
เชํน หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 

2. ลิขสิทธ์ิในการให๎บริหาร การท าซ้ า การเผยแพรํ การดัดแปลง โดยที่
เจ๎าของไมํอนุญาต 

3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ หรือแพรํของเชื้อไวรัส 
4. ความไมํตํอเนื่องในการให๎บริการะบบ
สารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้จากภายนอกขัดข๎อง 
(ไฟฟ้าดับ/แรงส์ดันไฟฟ้าไมํคงที่) 

 2. การบุกรีโจมตีจากภายนอก 
 3. อุปกรณ์ระบบเครือขํายเกินอายุการใช๎

งาน 
 4. ระบบข๎อมูลเสียหายหรือสูณหาย 

 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ      จะด าเนินการทั้ง 4 เรื่องใชํหรือไมํ หากใชํให๎ก าหนดปฏิทินการท างาน เพ่ือ
ก าหนดเป็นแผนงานไมํให๎เกิดความทับซ๎อน และบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
ใช๎ขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ ก ากับโดยผู๎บริหารสูงสุด 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 
 

  สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข๎อมูลรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎รับการตรวจประเมินวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธ
กุล เป็นประธานประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี เป็นกรรมการ และอาจารย์ฤดี เสริมชยุต 
เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบํงชี้ ภาพรวมอยูํในเกณฑ์ระดับดีมาก ได๎คะแนนเฉลี่ย 4.86 
คะแนน รายละเอียดดังตาราง 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 
/ 

ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ    
ตัวบํงช้ี สวท. 1.1 การบริหารจัดการของหนํวยงานสนับสนุน ข๎อ 1-5 5  
ตัวบํงช้ี สวท. 1.2 ภาวะผู๎น าของผูบ๎ริหารของหนํวยงาน ข๎อ 1-5 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1  5.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน    
ตัวบํงช้ีที่ สวท. 2.1  ระดับความส าเร็จของการให๎บริการที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของผู๎รับบริการ ข๎อ 1-5 5 

 

ตัวบํงช้ีที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของห๎องสมุด ข๎อ 1-5 5  
ตัวบํงช้ีที่ สวท. 2.3 การสํงเสริมสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทลั ข๎อ 1-4 4  
ตัวบํงช้ีที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลยั Webometrics Ranking ข๎อ 1-5 5  
ตัวบํงช้ีที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห๎องสมดุสีเขยีว ข๎อ 1-6 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  4.80  
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ  4.86  

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให๎ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ า      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งที่ 2/2564 เป็นวันพุธ ... 
มีนาคม 2564 ณ ห๎องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือวางแผนและรายงานความคืบหน๎าใน การด าเนินงานของส านักฯ หากมีการ
เปลี่ยนแปลง ส านักวิทยบริการฯ จะแจ๎งไปยังคณะกรรมการอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี 6.2 เรื่องสอบถามจากอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
 

 ส่วนที่ 1  ขอสอบถาม 
 1. ในบริบทของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต๎องมีการด าเนินการใดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. PDPA หรือไม ํหาก
จ าเป็นมีการด าเนินการอยูํในขั้นตอนใดแล๎ว 
 2. การให๎บริการเชื่อมตํอเครือขํายเสมือน (VPN) สามารถเพ่ิมจ านวนการสืบค๎นและใช๎งาน
สารสนเทศของหอสมุดเพ่ิมข้ึนหรือไมํ และการจัดท า VPN มีข๎อจ ากัดใด และสามารถท าได๎หรือไมํ 
 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาส านัก 
 จากการจัดอบรมบุคลากรของส านัก ฯ ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมกลุํมด๎วยกระบวนการ Design 
thinking ในชํวงเดือน ธันวาคม 2563 พบประเด็นที่นําสนใจ และแนวทางปฏิบัติดังตํอไปนี้ 
   

ประเด็น ข้อเสนอแนะ/แนวทางที่ได้จากกระบวนการ  
ซ่ึงพัฒนาโดยบุคลากรของส านักฯ 

การสํงเสียงดังของผู๎ใช๎บริการ - จัดท าอปุกรณ์ตรวจจับระดับเสยีงไว๎เพื่อผู๎ใช๎งาน  
- จัดรูปแบบโต๏ะใหมํให๎เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี 

การแอบน าอาหารเข๎ามาในส านักฯ - จัดให๎มีสํวนของทีพ่ักที่เหมาะสมตํอการพักผํอนและน าอาหารเข๎าได๎ 
การช ารุดของฝารองนั่งชักโครก  - จัดให๎มีกระดาษทิชชํู  
การทิ้งขยะในอาคารและชั้นหนังสอื - จัดให๎มีถังขยะให๎สังเกตเห็นได๎โดยงําย 
ข๎อเสนอแนะอื่น ๆ จากนักศึกษา - จัดให๎มีพื้นท่ีสนับสนุนการทบทวนบทเรียนแบบกลุํม และต๎องมีกระดานไวท์บอรด์ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 

 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

 (ผู๎อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  


