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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 2/2564 
วันอังคารที่  23  มีนาคม  2564 เวลา  13.30 น. 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชัน้ 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดี   ประธาน 
       ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 2. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.  ว่าที่ ร.ต.จราวุฒ ิ อ านักมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5.   ดร.ปกป้อง ส่องเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ  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.  อาจารย์วรางคนา ปัญญามี  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 13.  ผศ.ภัทราพร จันตะนี  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 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 1. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง  ติดภารกิจ 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ ค าสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์  บรรณารักษ์ 



2 

 

 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

เริ่มประชุม  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
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564   
 2. การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดินในโครงการ Smart University ส านักงบประมาณแจ้งว่า
โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขอให้เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้ในส่วนของเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณจะสนับสนุนงบประมาณเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์         
การจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม  2564 เวลา 13.30 น. ณ ไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 1/2564  
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 โดยพิจารณาเอกสารการประชุมทางไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ (แบบออนไลน์) คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และส านักวิทย
บริการฯ ได้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนตัวชี้วัด  ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เพ่ือ
ทบทวนตัวชี้วัดร่วมกับกองนโยบายและแผน โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงานเป็นประธาน ประชุมถ่ายทอดกรอบและเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ  
 ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงด าเนินการทบทวน ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียด ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผู้รับผิด

ชอบ 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things ) 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 

1. มีบริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service  บริการ - 1 1 สวท. 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  ร้อยละ - 85 85  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น 
Smart University 

 
ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
   (Digital government maturity domain and area : MDA)     

ระดับ E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

สวท. 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผ่านเกณฑ์การวัดผล ( IC3 หรือ
เทียบเท่า)  

ร้อยละ - 50 60 
 

3. ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Peer Review)  คะแนน 60 – 79  80 – 89 90 ข้ึนไป   
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูง (High Quality Service) 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

1. จ านวนต าบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล  ร้อยละ 31 30 39  
2. จ านวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้  

ร้อยละ 15 20 20  

3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับการยอมรับจากกรมการพัฒนาชุมชน  ผลิตภณัฑ ์ - 1 1  
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Library Of Things) 
แนวทางการพัฒนา  
   1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทวัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มสื่อ Digital 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ข้อเนอแนะ :   
   1. เกี่ยวข้องกับ Library Of Things อย่างไร 
   2. ควรปรับข้อมูล ให้ตรงเป้าหมายของส านักวิทยบริการฯ เช่น การศึ กษา  
การค้นคว้า และการเรียนรู้  
 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   Library Of Things หมายถึง การให้บริการรอบด้านนอกเหนือจากหนังสือ 
เช่น บริการยืม Tablet ปลั๊กไฟ อุปกรณ์ และ DIY เพ่ือให้นักศึกษามีการพัฒนา
ตนเองในการฝึกอาชีพ 
 

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   Library Of Things หมายถึง ห้องสมุดที่มีบริการให้ยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทอ่ืน ๆ ที่มิใช่หนังสือ วารสาร หรือสื่อโสตฯ ด้วย 
 

อ.วรางคณา ปัญญามี ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   ควรปรับเป็น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้   
 

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   มีความประสงค์อยากเห็นภาพ 3 ปี ของส านักวิทยบริการฯ เช่น สามารถ
สืบค้นจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ โดยไม่ต้องมาค้นคว้าที่ส านักวิทยบริการฯ 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ    1. เรื่องสืบเนื่องของแผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -2565      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ข้อมูลพื้นฐานของ ปี พ.ศ.2560-2563 ไม่มีข้อมูล   ซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ใช่หรือไม่  
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
   2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  
   หน้า 25 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ 
Smart University ตัวชี้วัดที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว (Peer 
Review) สอบถามว่ามีเกณฑ์/การก าหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ก าหนดขึ้นมาเอง
ใช่หรือไม่ หรือส านักวิทยบริการฯ เทียบเคียงเกณฑ์จากที่ใด 
 

   หน้า 26 กลยุทธ์ที่  3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูง (High Quality Service) ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนต าบลที่ได้รับการพัฒนา
ระบบข้อมูล ตัวชี้ควรก้าวกระโดด เหตุใดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ลดลง 

3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวมของส านักวิทยบริการฯ มีความประสงค์ 
ทบทวนกลยุทธ์/ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ/ทบทวนตัวชี้ เรามีความประสงค์
ทบทวนกลยุทธ์ กลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ        
พ.ศ.2560-2563 ส านักวิทยบริการฯ ใช้กลยุทธ์เดิมหรือไม่ ถ้าใช่เราด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ ส าเร็จหรือยัง  
 

อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   1.  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง 
(High Quality Service) ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนต าบลที่ได้รับการพัฒนาระบบ   
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งค่าเป้าหมาย 30% 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งค่าเป้าหมาย 30% 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งค่าเป้าหมาย 40%   
    

     ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย ด าเนินการเก็บข้อมูลได้มากกว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามความเป็นจริง คือ  
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งค่าเป้าหมาย 31% 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งค่าเป้าหมาย 30 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งค่าเป้าหมาย 39%  

ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อ านักมณี หน้า 26 กลยุทธ์ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง 
(High Quality Service)  
แนวทางการพัฒนา :  
   ข้อ 1 จัดเก็บข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ควรขยายความให้ชัดเจนว่าจัดเก็บข้อมูลอะไรของ
ต าบลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เช่น จัดเก็บข้อมูลระดับ
รายไดข้องคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง  
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
   ข้อ  3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้ ได้ รับการยอมรับ เ พ่ือยกระดับรายได้ 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ มีสินค้าตัวอื่นหรือไม่ เช่น การบริการต่างๆ ที่มาสะท้อน
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
   ข้อ 1 ควรเพ่ิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมความ
ชัดเจน 
ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
   มหาวิทยาลัยฯ เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง น าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง)แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 -2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2564) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยมีการก าหนดประเด็นพัฒนาตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย (รายปี 
พ.ศ.) 

ผู้รับผิดช
อบ 

2563 
256
4 

2565 
 

ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์

จิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์
1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 20 27 22 
 

2) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละ 
20 27 6  

ประเด็นพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการวิจัย 

 ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์
จิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์

1) จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย   จ านวน
ซอฟต์แวร ์

1 2 2 
 

2) ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 85 90 95 
 

ประเด็นพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์
จิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์

1) จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่
พัฒนาหรือปรับปรุงในปีนั้น 

จ านวนระบบ 
3 4 5  

ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์
จิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝกึอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 75 80 85  

2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 
หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 - 50 55 
 

3) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้าน
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  

 65 70 75 
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 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ หน้า 18 ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ลดลง 
 

อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
   ข้อมูลเป็นผลการด าเนินงานที่คิดเป็นร้อยละตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามจริง 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. ประเด็นพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
   2) ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
   ไม่ควรน ามาวัด เพราะเนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องจัดหา
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน เพราะค่าเป้าหมายเราต้อง 100% 
2. ควรวิเคราะห์ SWOT โดยการน าจุดอ่อนมาแก้ไข เพ่ือน ามาจัดท า       
แผน Smart University 
3. ตัวชี้วัดของแผน Smart University ควรวัดระดับความส าเร็จ ไม่ควรวัด
ความพึงพอใจ 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมาย ควรวัด Smart Government 

อ.ดร.ประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล    หน้า 36 ประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตั้งค่าเป้าหมาย  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร้อยละ 50 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละ 55 
   ไม่ได้เป็นเกณฑ์จบของมหาวิทยาลัยฯ หรือไม่ 
 

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้  
   ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 
หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตั้งค่าเป้าหมาย เป็นเกณฑ์การวัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  สาระส าคัญโดยย่อ 
 จากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับมอบหมายการตอบประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล      
จากการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ ควรจัดท าแผนการพัฒนานักศึกษา
ด้านดิจิทัลแยกออกจากแผน Smart University เพ่ือให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการพัฒนา
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย จ านวน 2 
ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถน าไปประยุกต์ ใช้
ในการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 

2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 70 

 
 มติความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ  (ร่าง) แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ 1. ควรผลักดันให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และมอบหมายให้

ทางส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้ด าเนินการ โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน  
2. แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรอยู่หน่วยงานศูนยน์วัตกรรมและดิจิทัล 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ควรทบทวนเป้าประสงค์ และการก าหนดเป้าหมาย  
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์วรางคณา ปัญญามี 1.การก าหนดตัวชี้วัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ได้มีการก าหนด

กรอบหรือไม่ว่า สมรรถนะในที่คืออะไร และการวัดทักษะจะใช้เกณฑ์
จากที่ใดมาพิจารณา หรือจะมีการร่างเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ขึ้นมา
ใช้ มีแผนการด าเนินงานอะไรบ้าง 
2. หากใช้เกณฑ์นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการทดสอบ จะทดสอบ
อย่างไร จะมีอบรมก่อนหรือไม่ อย่างไร ประมาณไหนจึงจัดว่าผ่าน    
แต่หากนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก จะแก้ไข
อย่างไร ให้ทันกับการอนุมัติส าเร็จการศึกษา 
3. การก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะดิจิทัล ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการค านึงถึงธรรมชาติ
ของนักศึกษาแต่ละคณะด้วย เพราะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อาจไม่ได้มีทักษะด้านนี้มากนัก หากตั้งเกณฑ์ที่สูงมาก
จนเกินไปอาจท าให้มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้
มหาวิทยาลัยไม่ผ่านเกณฑ์นี้ไปด้วยเพราะมีจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายมากกว่าคณะอ่ืน 
 

ข้อเสนอแนะ  
       เป็นไปได้หรือไม่หากมีการจัดอบรมและทดสอบให้นักศึกษา    
ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) ก่อนที่จะขึ้นเป็นชั้นปีสุดท้าย และหากมีนักศึกษา
ไม่ผ่านจึงให้อบรมและทดสอบซ่อมในภาคเรียนที่ขึ้นชั้นปีที่ 4 โดยอาจ
ทยอยจัดทีละคณะจนครบ  จึงประเมินผลเป็นรายคณะ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนี้จะช่วยให้แต่ละคณะน าไปตอบประกันระดับคณะได้ แล้วจึง
น าผลทั้งหมดของทุกคณะมาประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
โดยภาพรวมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
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 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขอพิจารณามาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและ           
แนวทางการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สาระส าคัญโดยย่อ 

 คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด
ประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เพ่ือก าหนดมาตรการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและแนว
ทางการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 
มีนาคม 2564 คณะกรรมการฯ  ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมาตรการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขรายละเอียด ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  

จัดล าดับ โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

1.  ภัยธรรมชาติ  และการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 

5 5 25 1 1 

2. ความไม่ ต่อเนื่ องในการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ 

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
   (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

4 5 20 1 2 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 3 5 15 2 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 

2 5 10 3 

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 2 4 8 4 

3. ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการห้องสมุด 

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 4 3 12 1 3 

2. สัตว์ พาหะน าโรคและท าลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

3 2 6 2 
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(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

1. สภาวะวิกฤต หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

1. ภัยธรรมชาติ และการแพร่
ระบาดของ เช้ือไวรัส 

25 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพือ่
ตรวจวัดอุณหภมูิและแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนการใส่
หน้ากากอนามัย ทุกวัน 

นายเจษฎา สุขสมพืช 
 

    2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพือ่ระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 

 2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อระบุ
ตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน 

นายมานิช โชติช่วง 

    3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัส Covid-19 ประจ าจุดบริการยืม-
คืน 

 3. เช็ดท าความสะอาดฉากตั้งป้องกันการ
แพร่ ก ร ะจ าย เ ช้ื อ ไ ว รั ส   Covid-19 
ประจ าจุดบริการยืม-คืนทุก 2-3 ชม. 

น.ส.นัยนา เพียรคงทอง 
 
 

    4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้าง
มือ 

 4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์    
และเจลลา้งมือ ทุกวัน 

น.ส.ยุธิดา เข็มปัญญา 

    5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะหา่ง 
(Social distancing) 

 5 .  มี ก า ร จั ดพื้ นที่ บ ริ ก า ร แบบ เ ว้ น
ระยะห่าง (Social distancing) ทุกวัน 

น.ส.นัยนา เพียรคงทอง 
 

    6. ท าความสะอาดพื้นท่ีผิวสัมผสัรว่ม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องคาราโอเกะ 
วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ 

 6. ท าความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-
ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุ
อุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ ทุก 2-3 ชม. 

น.ส.นัยนา เพียรคงทอง 
 
 

    7. มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 
 

 7. มีการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของเ ช้ือไวรัส  Covid-19 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 
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ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

    8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุด
บริการและช่องทางต่างๆ 
 

 8. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์      Up 
Date ตามสถานการณ์ 

น.ส.ยุธิดา เข็มปัญญา 
 

    9. ลดการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั  
Covid-19 (Work From Home) 

 9. ลดจ านวนบุคลากรในการท างาน 
แต่ละวัน 50% 

น.ส.รสสุคนธ์ ค าสอน 
 

    10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) 

 10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล 
(Time Line) ทุกวัน 

น.ส.รสสุคนธ์ ค าสอน 
 

    11. บริการตู้รับคืนหนังสือ  11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา 
(Book Drop) ทุกวัน 

- นายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพึ่ง 
- นายสมยศ เฉลยมณ ี

    12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม  12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม  
ทุกวันท าการ  

- นายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพึ่ง 
 

    13.ขยายเวลาการคืนหนังสือส าหรบั
สมาชิกทุกประเภท 
 

 13. ขยายเวลาการคืนหนังสือส าหรับ
สมาชิกทุกประเภท ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยฯ 

- นายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพึ่ง 
 

    14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ 
Google Meet 

 จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ 
Google Meet ทุกการประชุม 

นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่องใน
การให้บริการระบบ
สารสนเทศ 
 

1 .  ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า จ า ก
ภายนอกขัดข้อง   
   - ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้า
ไม่คงท่ี 
    

20 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 
 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ 

2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ท าการ
ต ร ว จ เ ช็ ค ร ะ บ บ เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด ไ ฟฟ้ า         
ผ่าน Application เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

 2 ตรวจเช็คเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทุกวันท า
การ เพื่อให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้
งานทุกวัน 
 

 

3. มีการรายงานผลสภาพความพรอ้มของ
ระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ให้ผู้บังคบับัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

 3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชา
เ บื้ อ ง ต้ น ท ร า บ ทั น ที  แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา 
8-9 ชม. 

 

    4. มีการบ ารุงรักษาระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จากบริษัทภายนอก 

 4. มีการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ทุก 3 เดือน 

 

    5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรองอากาศ 
กรองน้ ามันเครื่อง และแบตเตอรี่  ทุกปี 
เพื่อให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

 5. มีการเปลี่ยนอะไหล่  
ปีละ 1 ครั้ง 

 

    6 .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  

 6. รายงานผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

    7. ของบประมาณในการจัดซื้อเครือ่งก าเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 500  KVA ปีงบประมาณถัดไป 

 7. จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2565 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่องใน
การให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

2. ระบบข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย 

15 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ท าการส ารอง 
เพื่อวางแผนท าระบบส ารองข้อมูล 

 2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของเว็บไซต์
เพื่อก าหนดพื้นท่ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

    3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

 3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

 

    4. ด าเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ  
Linux Server และเขียนค าสั่งเพื่อให้ระบบ
ท าการส ารองข้อมูลข้ามเครื่องอัตโนมัติให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

 4. ตรวจสอบพ้ืนท่ีการเก็บข้อมูลทุกวัน 
 

 

    5. ตรวจเช็คและประเมินผลการท างานของ
ระบบว่าท าการส ารองข้อมูลตามที่เราได้ตั้ง
ค่าไว้หรือไม่ 

 5. ตรวจเช็คการท างานของระบบ
ส ารองข้อมูล ทุกวัน 
 

 

    6 .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

 6 .  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 

    7. จัดหาเครื่องส ารองเครื่องข้อมูล เพิ่มเติม  7. จัดหาเครื่องส ารองเครื่องข้อมูล  
1 ตัว 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่องใน
การให้บริการระบบ
สารสนเทศ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เกินอายุการใช้งาน 

10 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน
อายุการใช้งาน 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

นายสายชน คงคะพันธ์ 
นายกสิพงษ ์กสิพันธ์ 
นายเจษฎา  สุขสมพิช 

    2. มีการวางแผนปรับปรุงระบบเครือข่าย
ระยะ 3 ปี แผน Smart University (พ.ศ.
2563-2565) (ฉบับปรับปรุง 2564) 

 2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

 

    3. มีการรายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน
อายุการใช้งาน ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

 3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกิน
อายุ ก าร ใ ช้ ง านต่ อผู้ บั ง คั บบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

 

    4. ด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ตามแผน Smart University 

 4. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามแผนที่
ก าหนด 

 

    5.  ด า เนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ท าการปรับปรุง 

 5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

 

    6. ของบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายตามแผน Smart University 
ในปีงบประมาณถัดไป 

 6. จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
2565 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

2. ความไม่ต่อเนื่อง
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ระบบสารสนเทศ 

4. การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 
 

8 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1.  มีการมอบหมายให้ เจ้ าหน้าที่ผู้ รั บผิ ดชอบ 
ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบการบุกรุกโจมตี 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงาน
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

นายเจษฎา สุขสม
พืช 

2. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ Fire wall  ให้
ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

 2. มีการตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 

    3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย 
Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอก 

 3. มีการติดตั้ งระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall  
1 ระบบ 

 

    4. มีการรายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

 4.  รายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

 

    5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตีจากภายนอกเข้า
มาได้หรือไม่ 

 5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน 
 

 

    6. ประเมินผลการท างานของระบบว่าสามารถท า
การป้องกันการบุกรุกโจมตีจากภายนอกได้หรือไม่ 

 6. รายงานผลการประเมินของระบบ
การตรวจสอบ ทุกวัน 
 

 

    7. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 7. รายงานผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

KPI 
(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

3. ความปลอดภัยและ
สุ ข อ น า มั ย ต่ อ ก า ร
ปฏิบั ติงาน และการ
ให้บริการห้องสมุด 

1. มีเช้ือรา ฝุ่นละออง 
จากหนังสือ 

12 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1. ด าเนินงานกิจกรรม 7ส   1 ต.ค.63-30 
ก.ย.64 

1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส            
ปีละ 2 ครั้ง  

- น.ส.นัยนา เพียรคงทอง  
- นางละเอียด รามคณุ 
- น.ส.อัจฉริยะณัฐ จันทรส์ิงห ์2. การเช็ดท าความสะอาดหนังสือ และ   

ช้ันหนังสือ  
 2. การเช็ดท าความสะอาดหนังสือ

และช้ันหนังสือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. ท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ  3.ท าความสะอาดบริ เวณพื้นที่

ให้บริการ ทุกวัน 
4. ตรวจสอบความช้ืนและอุณหภูมิภายใน
อาคาร เป็นประจ า 

 4. วัดอุณหภูมิ 3 เดือน/ 1 ครั้ง 
 

5. การก าหนดแนวทางในการปรับระดับ
ความช้ืนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 5 .  ก า ห น ด ม าต ร ก า รค วบ คุ ม
ความช้ืน  ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อป้องกันเช้ือรา 

6 .  หลี ก เ ลี่ ย งก า รน าต้ น ไ ม้  อ าหา ร 
เครื่องดื่ม เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บหนังสือ
และเอกสาร 

 6. ก าหนดมาตรการควบคุม การน า
ต้นไม้  อาหาร เครื่องดื่ม เข้ามา
บริเวณที่จัดเก็บหนังสือและเอกสาร 

2. สัตว์ พาหะน าโรค
และท าลายทรัพย์สิน 
เ ช่ น  ห นู  น ก พิ ร า บ 
ปลวก กระรอก งู 

6 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

(O) 

1. ด าเนินงานกิจกรรม 7ส   
 

1 ต.ค.63-30 
ก.ย.64 

1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส   
ปีละ 2 ครั้ง  

2. จัดท าแนวปฏิบัติการท าความสะอาด
บริเวณภายใน-ภายนอกอาคาร  
 

2. ก าหนดมาตรการการท าความ
สะอาดบริ เวณภายใน -ภายนอก
อาคาร 1 มาตรการ 

3. ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
สัตว์พาหะน าโรคและท าลายทรัพย์สิน 

3. ก าหนดมาตรการป้องกันและ
ควบคุมสัตว์ที่พาหะน าโรคและ
ท าลายทรัพย์สิน 1 มาตรการ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

 มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ปรับความเสี่ยงเหลือเพียง 2 ข้อ คือ0 
  1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ  
  2. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน 
  สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ควรเป็นปัจจัยเสี่ยง 
 

  โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ    1. กระบวนการการวิ เคราะห์ความเสี่ ยง อะไรก็แล้วแต่ที่มี

ผลกระทบต่อพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ ไม่สามารถท าให้พันธกิจ
ของเราด าเนินการต่อไปได ้ถือว่าเป็นความเสี่ยง 
   2. ตัวชี้วัด (KPI) ควรเป็นภาพรวมในความเสี่ยงนั้นๆ 

ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อ านักมณี    1. ปัจจัยเสี่ยง อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน ควรระบุ
ให้ครอบคุลม 
   2. ควรเพิ่มเรื่องงบประมาณเป็นปัจจัยเสี่ยง 
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 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้
ระดับส านัก/สถาบัน หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับมอบหมาย จ านวน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ รายละเอียด ดังนี้ 
 

(ร่าง) องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส านักวิทยบริการฯ         
มีแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายใน               
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย จ านวน        
2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

งบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ จ านวน 
2 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ ที่1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
หอ้งสมุด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของห้องสมุด ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics 
Ranking 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว - 
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 หน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความส าคัญกับ  
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของส านัก/
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ ส านัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท า
แผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
จัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก  

3 ปี)  ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน มีการน าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนและการประเมินผล
ลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  

2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 
3  ปี )  สู่ ก า รปฏิ บั ติ แก่ บุ คล ากร  ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย และมี ก า ร เ ผยแพร่ ป ระชาสั ม พั นธ์ ใ ห้ กั บ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ห น่ ว ย ง า น ต า ม ป ก ติ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ  
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหารของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี   :    ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทุกส านัก/สถาบัน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :     

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ 
หากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รั ก ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า  ดู แ ล บุ ค ล า ก ร อย่ า ง ดี  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ เ กิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร  
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง จะท าให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน  
2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่

มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน 

3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพ่ือ  
การบริหารหรือตัดสินใจ 

4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

5 .  มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้ บริหาร  และน าผลการประเมิน ไปปรับปรุ ง  
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม  
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ระดับความส าเร็จของการให้บริการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :    ผลผลิต 
รอบระยะเวลา   :    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี   :    นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง 
         นายนิทัศน์ รสโอชา  
         นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้:    

การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานแต่ละงานเป็นไป
ตามโครงสร้างของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในเบื้องต้นต่อการให้บริการของหน่วยงานโดยพิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ และผลการส ารวจจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการและมีความพึงพอใจสูงสุด 
อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมิน: 
 1. มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

2. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ 
3. หน่วยงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 บริการ 
4. น าข้อมูลที่วิเคราะห์จากข้อ 2 มาปรับปรุงการให้บริการและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

5. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภารกิจและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และ   
มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึง คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
เกณฑ์การประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
3. หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน 
 

หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะมีการด าเนินงานสนับสนุนส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุความส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงานสนับสนุนที่ต้องรับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ก าหนด ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
ชนิดตัวบ่งชี้    :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ  
           รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :   นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
      นางละเอียด รามคุณ 
      นางสาวนัยนา เพียรคงทอง 
      นายจิรทีปต์ น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอ   
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลง
รายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อ สิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะ หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา 

ในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 
3.  มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
4.  มีการจัดท ารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี มีข้อมูลสถิติ

เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  
5.  น าผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   :  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน :  นายอ านาจ แก้วภูผา 

 นายเจษฎา สุขสมพืช 
 นายสายชน คงคะพันธ์ 
 นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน า

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา  
การสื่ อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ เ พ่ือรู้ เท่ าทันการใช้งานและ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณส าหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

และจัดหาสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการน าผล

จากการประเมินข้อ 4 มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 

หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
ชนิดตัวบ่งชี ้     :    กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส านกังานผู้อ านวยการ 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์  

 นางละเอียด  รามคุณ 
 นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน 
 นายสายชน  คงคะพันธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการด าเนินงาน มีการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว  ในการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้ 
ดังนั้น ส านักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 
 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
2. มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
3. มีการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
4. มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
5. มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ต่อคณะกรรมการประจ า

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. มีแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ       องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ องค์ประกอบที่  2 การด าเนินการตามพันธกิจของหน่วยงาน

สนับสนุน    
   - เกณฑม์าตรฐาน ควรวัดเชิงประสิทธิภาพประสิทธิผล เช่น การลด
ขั้นตอน / การประหยัดงบประมาณ  
   - ควรเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.กฤษณะ กันอ่ า ควรวัดตัวบ่งชี้ ที่วัดความเป็นส านักวิทยบริการฯ  
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 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง  พิจารณาความเสี่ยงของเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและ
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของมหาวิทยาลัยเกินอายุการใช้งาน 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 

 เลขานุการ รายงานเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก            
ของมหาวิทยาลัยฯ เกินอายุการใช้งาน ทั้งนี้ระบบโทรศัพท์ได้จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีความเสี่ยงที่จะเกิด
การช ารุดเสียหายและไม่สามารถให้บริการโทรศัพท์ภายในและภายนอกได้ 
 1) ที่มาของเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 
  ปัจจุบันครุภัณฑ์ด้านระบบสารสนเทศของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ประกอบด้วย เครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (VoIP) ทั้งภายในและภายนอก โทรศัพท์ 
IP Phone แบบที่ 1 (ไม่มีหน้าจอ) จ านวน 450 เครื่อง และโทรศัพท์ IP Phone แบบที่ 2 (มีหน้าจอ) จ านวน 
40 เครื่อง จัดซื้อในจ านวนเงิน 6,493,830 บาท  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวได้จัดซื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และใช้
ส าหรับการให้บริการกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และบริการให้แก่บุคคลภายนอกติดต่อสื่อสารกับทาง
มหาวิทยาลัย   
  2) สถานะปัจจุบันของเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของ
มหาวิทยาลัย 

 เครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมีอายุการใช้งาน 
มากกว่า 9 ปี และครุภัณฑ์มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้
จะมีผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอกไม่สามารถติดต่อ
มหาวิทยาลัยได้  
  3) แนวทางการแก้ปัญหา  
   - การบ ารุงรักษาระบบ เพ่ือให้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีผลกระทบ
ต่อการใช้งานต่อไป 
  - จัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของ
มหาวิทยาลัยใหม่ ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ       มอบหมายส านักวิทยบริการฯ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ในการจัดหาเครื่องแม่ข่าย
ระบบโทรศัพท์ภายในและหมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของมหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิม         
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์        ควรประเมินสถานภาพเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและ

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของมหาวิทยาลัยว่ามีความเสี่ยงมากน้อย
เพียงใด เช่น ควรจัดท าโครงการเพ่ือจัดหาระบบใหม่ทดแทน 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ        ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเปลี่ยนระบบ
โทรศัพท์ใหม่ ใช้หมายเลย 6 หลัก ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบของคณะ/
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์        ควรประเมินสถานภาพเครื่องแม่ข่ายระบบโทรศัพท์ภายในและ

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอกของมหาวิทยาลัยว่ามีความเสี่ยงมากน้อย
เพียงใด เช่น ควรจัดท าโครงการเพ่ือจัดหาระบบใหม่ทดแทน 
ส านัก/สถาบันซึ่งเป็นระบบเดิม    ใช้หมายเลข 4 หลัก  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

 สาระสังเขปโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ(KM) 
ของส านักฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เพ่ือทบทวนก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้
ผ่านแอปพลิเคชั่น ส าหรับการประชุมทางวีดีโอ (Google Meet) https://meet.google.com/yma-mgzv-
gxs ซึ่งทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ (KM) 2 ด้าน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 ด้าน IT  
        1. การใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 
            

 ด้านห้องสมุด  
 1. งานบริการห้องสมุดที่ทันสมัย (Smart Library) 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ    ก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ ควรน าจุดอ่อนของแผน Smart University มาจัดท าการจัดการ

ความรู้ (KM) เนื่องจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
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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.2564 ในครั้งที่ 3/2564 ส านักวิทย
บริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการทราบอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 
  
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

 (ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  


