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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คร้ังที่ 3/2564 
วันพุธที่  16  มิถุนายน  2564 เวลา  13.30 น. 

แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 
https://drive.google.com/file/d/1yJOPrd33ONYfXrOAaxXb6LFVfCOmLaIX/view 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 1. อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดี   ประธาน 
       ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 2. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.  ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5. นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 6. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 8. อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
  9. ผศ.พัชรี  สินธุนาวา  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 10.  ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน   รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 11.  อาจารย์วรางคนา ปัญญามี  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 12.  ผศ.ภัทราพร จันตะนี  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 13.  ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 14.  ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 15.  อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  กรรมการ 
 16.  นางสาวเพลินตา โมสกุล  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  เลขานุการ 
         สำนักวิทยบริการฯ 

 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 1. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง  ติดภารกิจ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ คำสอน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก  บรรณารักษ์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี  ได้มอบหมายให้อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์               
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กำกับดูแลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่
ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564   
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
 สาระสำคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม  2564 เวลา 13.30 น.           
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทส เพ่ือขอให้
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 2/2564  
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
 -ไม่มี- 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 
มี.ค.64) 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ตัวชี้วัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63–31 
มี.ค.64) รายละเอียด ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



5 

 

 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน         (1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน 
โดยการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา             ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณและตาม
แหล่งงบประมาณ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 27,421,600 บาท จำแนกเป็น
ประเภท 1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24,056,600 บาท ประเภทงบประมาณงบรายได้ 
ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,365,000 บาท  จำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังนี้ 2. งบ บ.กศ. ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท 3. งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 4. งบ 
กศ.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท 5. งบบัณฑิตศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 154,000 
บาท 
 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 3,051,461.49  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.13 ของงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,223,908.02 บาท   

            คิดเป็นร้อยละ 9.24 

2. งบ บ.กศ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  442,767.15 บาท   

          คิดเป็นร้อยละ 27.48 

3.  งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 163,500.00 บาท   

          คิดเป็นร้อยละ 13.62 

4. งบ กศ.บป. มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  144,544.22 บาท   

          คิดเป็นร้อยละ 36.14 

5. งบ บัณฑิตศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 76,742.10 บาท   

          คิดเป็นร้อยละ 49.83 
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ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานดังนี้  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2564) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
 1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล (85 ตำบล) ร้อยละ 30 29 

 
2. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ 

ครัวเรือน 
20 

20 

 3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภณัฑ ์ 1 10 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย (ในปีท่ีประเมิน) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดจิิทัล 

ร้อยละ 50 19.67 

 2. จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา คน 100 263 
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 1. ความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา      ร้อยละ 80 66.27 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล    
(Digital government maturity domain and aria : MDA) 
 (เกณฑ์สำนักงาน ก.พ.) 
    1. มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกระดับกระดาษ โดยเปลี่ยน
ต้นฉบับให้เป็น Digital (อาจติดขัดกำระเบียบบางส่วน) 
    2. เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ  รวมทั้ ง
เช่ือมโยง กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ภาครัฐ 
    3. มีการเปิดให้นำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก้ประชาชน 
และภาคเอกชนในการนำใช่ให้เกิดประโยชน์ 
    4. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐใน
หลากหลายช่องทาง 
    5. มีการนำข้อมูลภายใน/นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
    6. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการนำ
ข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประกอบการตัดสินใจและดำเนินงาน และ
ประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหาร/การทำงาน 

ระดับ 
(6/6) 

Connected 
Government 

100 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  
(พ.ศ.2564) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

 2.  ผา่นเกณฑก์ารประเมินห้องสมุดสีเขยีว คะแนน 60 – 79  50 
 3. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA คะแนน 5.00 50 

 

4. ระดับความสำเร็จของ Smart University  เพิ่มขึ้น 
   1. ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ Smart People (ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.2563 
   2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy (ระบบการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.2564  
   3. ด้านพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy (อาคารประหยัดพลังงาน 
IOT) พ.ศ.2564 
   4. ด้านสิ่ งแวดล้อมอัจฉริยะ  Smart Environment (การวัดความ
เข้มข้นของแสง/การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) พ.ศ.2565  
   5 . ด้ าน การเดิ น ทางอั จฉริ ย ะ  Smart Mobility (ระบบ บ ริห าร
ยานพาหนะ) พ.ศ.2565 

ด้าน 2  2 

  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความพร้อมและวุฒิ
ภ าวะ ในการพั ฒ น าไป สู่ รั ฐบ าลดิ จิ ทั ล  (Digital government maturity domain and aria : MDA)          
การเปลี่ยนเกณฑ์วัดค่าเป้าหมาย ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไป   สู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
government maturity domain and aria : MDA) มาเป็นเกณฑ์วัดค่าเป้าหมายจากสำนักงาน ก.พ. โดยให้
ปรับเพ่ิมตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. ควรมีการแตกประเด็นในแต่ละปีให้มีความชัดเจน และควรเป็นวัด

เป็นรายปี และมีความสำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือไม่ 
2. การวิเคราะห์สรุปผลปัญหา ควรเพ่ิมเติมให้เห็นผลการเบิกจ่ายที่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายตามแผน ประกอบไปด้วยปัญหาอะไร ให้ระบุ
ปัญหาภายใน ภายนอก เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 
3. ตัวชี้วัดในส่วนสรุปผู้บริหาร ควรระบุผลการดำเนินงานให้ชัดเจน 
4. เพ่ิมเติมในส่วนเป้าหมายผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ยังไม่บรรลุ 
ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือแนวทางสนับสนุนที่จะดำเนินการที่
เหลืออยู่ในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผศ.ภัทราพร จันตะนี ควรตัดตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของ Smart University ออก 
ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เช่น สปา การนวด
แผนไทยในกลุ่มท้องถิ่น การท่องเที่ยววิถีชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความ
พร้อมและวุฒิ ภ าวะในการพัฒ นาไปสู่ รั ฐบ าลดิ จิทั ล  (Digital 
government maturity domain and aria : MDA) ควรวัดร่วมกับ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของ Smart University  เพิ่มขึ้น ได้หรือไม ่
 
 
 

อ.ดร.ประสิทธิ์ชัย เลิศรัตนเคหกาล 1. ควรมีค่าหมายที่วัดให้ชัดเจน  
2. กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนที่ได้รับการพัฒนาระบบ
ข้อมูล (จำนวน 85 ตำบล) จากตารางที่ 3.5 : ประสิทธิภาพผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564 ไม่เป็นว่าเกิดระบบ 

 อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวระบบฐานข้อมูลตำบลแล้ว และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวนตำบลเพ่ิมข้ึนตามค่าเป้าหมาย 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร  
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล (Digital government maturity domain and aria : MDA) 
คงไว้โดยเปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับสำนักงาน ก.พ. 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของ Smart University ให้คงไว้ในส่วน
ที่ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับตัวชี้วัดที่ 1 ที่มีมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 

หมายเหตุ ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
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 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(QIP) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.
63-31 มี.ค.64) 
 

  สาระสำคัญโดยย่อ 
 จากการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 
14 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) รายละเอียด ดังนี้ 
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แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP)  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(จากผลประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

องค์ประกอบท่ี 1 : การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนนุ 
เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างมาตรการในการลดความเสี่ยง
ในประเด็นความเสี่ยงท่ียังไมล่ดลง 

 
จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง 
 

 
- 

1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

คณะกรรมการดำเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง 

(กสิพงษ์) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ วันที่ 28-30 
ตุลาคม 2563 เพื่อทำแผนการดำเนินงานความเสี่ยง กำหนด
ประเด็นและระบุความเสี่ยง จัดทำมาตรการในการลดความ
เสี่ยง ในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ควบคุมความเสี่ยงผลจากการประชุม กำหนดความเสี่ยง ดังนี้  
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการห้องสมุด โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   1.1) มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ  
   1.2) สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เช่น หนู  
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

2. ลิขสิทธิ์ในการให้บริการ โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   2.1) การทำซ้ำ การเผยแพร่ การดัดแปลง โดยที่เจ้าของไม่ได้
อนุญาต 
3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   3.1) ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
4. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ โดยมี
ปัจจัยเสี่ยง คือ 
   4.1) ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
         (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 
   4.2) การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
   4.3) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
   4.4) ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 
       คณ ะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความ เสี่ ย ง          
จัดประชุม ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 ก.พ.64 เพื่อวิเคราะห์
ระดับความเสี่ยง และ(ร่าง) มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำ (ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯครั้งที่ 2/2564 
ในวันอังคารที่  23 มีนาคม 2564 วาระเพื่อพิจารณา โดย
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงฯ 
โดยให้ปรับความเสี่ยงเหลือเพียง 2 ข้อ คือ  
       1. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ  
       2. ความปลอดภัยและสขุอนามัยตอ่การปฏบิัติงาน โดยให้
ปรับเป็นสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
 

เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติทีดี่จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการ
จัดการความรู้ ในทุกงาน จนเป็นคู่มือ
ที่สนับสนุนการทำงานต่อไป 

 
การจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ ี

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows 
Defender บนระบบปฏิบตัิการ 

Windows 10 

- 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
การจัดการความรู้ (KM) 

(นภารัตน์) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ วันท่ี 28-30 
ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดปฏิทินและวางแผนการดำเนินงาน 
กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) 
       คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ได้จัด
ประชุม  ครั้ งที่  1  วันที่  28 ธ.ค .63  เวลา 13.00 น . ณ        
ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี เพื่อสรุปประเด็นการจัดการ
ความรู้ 
     ครั้งที่ 2/2564 (แบบออนไลน์) วันที่  19 ก.พ.64 เวลา 
09.30 น. ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี  ด้วยระบบ 
Google Meet เพื่ อ  (ร่ าง) แผนการจัดการความรู้  (KM) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 
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       ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมรวงผึ้ ง (ช้ัน  4) อาคารบรรณราชนครินทร์  เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows 
defender บนระบบปฏิบัติการWindows 10 
       ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 19 เม.ย.64 เวลา 13.00 น. ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (KM) เพื่อจัดทำคู่มือการใช้
งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ
Windows 10 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       เผยแพร่องค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการป้องไวรัสด้วยโปรแกรม 
Windows Defender เพราะไวรัสคอมพิวเตอร์เมื่อเข้ามาใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ก่อกวนทำให้เกิดความรำคราญ ซึ่งผลจากการที่โปรแกรมไวรัส
เข้ามาทำงานมีดังนี้  
       - ท ำล ายข้ อมู ล  คื อ  ท ำลายข้ อมู ลที่ อยู่ ใน เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ทำให้ไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเกิดความเสียหา ไม่
สามารถเปิดใช้งานได้หรือสูญหาย เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน 
การเรียน และการทำวิจัยท่ีมีความต้องการจัดเก็บข้อมูลสำคัญๆ 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการ
แบ่งปันองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมิน ปีงบประมาณ 2563 
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สารสนเทศ ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ แก่นักศึกษา อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานหน่วยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และผู้ที่สนใจทั่วไป และได้มีการนำคลิป
วีดีโอ เผยแพร่ความรู้ในช่องทางของ You tube พร้อมทั้งถอด
บทเรียนในรูปแบบเล่มคู่มือเผยแพร่ในช่องทาง ดังนี้ 
       1. https://www.aru.ac.th/home.php 
       2. https://www.aru.ac.th/arit/?pages=aritKM 
       3. https://www.facebook.com 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
1. มอบหมายหัวหน้างานทำการกำกับ 
ติดตาม สอนงานให้แก่บุคลากรเพื่อ
พัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน 

 
จัดทำการมอบหมายหัวหนา้สำนักงาน

ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน 
กำกับ ติดตาม สอนงานและเป็นพีเ่ลี้ยง) 

 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

เพลินตา/รสสุคนธ/์ยุพิน        ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีการกำกับ ติดตาม บุคลากรให้พัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งงาน
ที่สูงข้ึน โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้จัดทำวิเคราะห์ค่า
งานสมรรถนะ และคู่มือปฏิบัติงานงานหลัก เพื่อให้ เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดทำการมอบหมายหัวหน้าสำนักงาน
ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน กำกับ ติดตาม สอนงาน และเป็นพี่
เลี้ยง ซึ่งผู้บริหารได้ดำเนินการ ดังน้ี 
       วันท่ี 27 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น. นางสาวเพลินตา 
โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้ วยบุคลากร  เข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการ

https://www.aru.ac.th/arit/?pages=aritKM
https://www.facebook.com/
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ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้รับรู้บทบาท และความ
รับผิดชอบของการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ รวมทั้งนโยบาย และเป้าหมายระบบบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลั ย  เพื่ อ เป็ นแนวทางให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ  ห้ อ งประ ชุมอยุ ธยา -อาเซี ยน  สำนั ก งานอธิก ารบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ได้มีการจัด KM เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้จัดทำสมรรถนะ 
และคู่มือ เพ่ือให้เข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 
       ครั้งที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์และประเมินค่างาน เมื่อวันพุธ
ที่ 18 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 อาคารบรรณราช
นครินทร์ วิทยากรโดย นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้า
สำนักงานผู้อำนวยการ 
       ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงาน
หลัก เมื่อวันอังคารที่ 9 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 
อาคารบรรณราชนครินทร์ วิทยากรโดย นางสาวเพลินตา โม
สกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
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ประเมิน ปีงบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

       โดยบุคลากรได้รับแต่งตั้งมีดำรงตำแหน่งระดับชำนาญ
การ ดังน้ี 
       1. นายอำนาจ แก้วภูผา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
มติสภาฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่  12 มิ.ย.62  จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางอุดมศึกษา 
       2. นางสาวเมตตา สังข์ทอง ตำแหน่ งบรรณารักษ์         
มติสภาฯ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเรื่อง กระบวนการวิเคราะห์และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
       3 . นายอรรถสิทธิ์  กิ จที่ พึ่ ง  ตำแหน่ งบรรณ ารักษ์          
มติสภาฯ ครั้งที่  3/2563 เมื่อวันที่  11 มี .ค.63 จัดทำคู่มือ
ปฏิบั ติ งานหลัก เรื่ อ ง การบริการยืม  – คืน  ทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Matrix ILS 
       4. นางยุพิน กิจที่พึ่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
มติสภาฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 จัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5. นางนภารัตน์ จำเนียร ตำแหน่งบรรณารักษ์ มติสภา
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ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
เรื่อง การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น  
       6. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิ วเตอร์  กบม.เห็นชอบกำหนดกรอบชำนาญ การ           
อยู่ระหว่างศึกษาต่อ 
       7. นายจิรทีปต์ น้อยดี ตำแหน่งบรรณรักษ์  อยู่ระหว่าง
การประเมินผลงาน 
       8. นางสาวรสสุคนธ์   คำสอน ตำแหน่ งเจ้าหน้ าที่
บริหารงานทั่วไป กบม.เห็นชอบกำหนดกรอบชำนาญการ      
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
       9 . น าย นิ ทั ศ น์  ร ส โอ ช า  ต ำแ ห น่ งบ ร รณ ารั ก ษ์               
กบม.เห็นชอบกำหนดกรอบชำนาญการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำสมรรถนะและคู่ มื อปฏิบัติ งานหลัก เรื่อง การจัด
นิทรรศการหมุนเวียน (ส่งผลงานวันที่ 8 พ.ค.64)  
       10. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก ตำแหน่งบรรณารักษ์  
กบม.เห็นชอบกำหนดกรอบชำนาญการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
       11. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง ตำแหน่งบรรณารักษ์   
กบม.เห็นชอบกำหนดกรอบชำนาญการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำสมรรถนะและคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
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ข้อเสนอแนะ 
2. สำรวจทุกคณ ะที่ มี หลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทค โน โลยี ส ารสน เทศ เพื่ อส ร้ า ง
ห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยีที่ รวดเร็ว 
(Disruptive Technology) ร่วมกัน 

กำหนดกิจกรรมในแผน 
 
 

 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

เพลินตา/รสสุคนธ ์        ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ทำความร่วมมือกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการสร้าง
บทเรียนออนไลน์  
       ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

 
 
องค์ประกอบท่ี 2 : การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking 
 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   
ข้อเสนอแนะ 
ควรสรุปข้อ เสนอแนะในการ
ให้บริการเป็นประเด็นเพื่อนำไป
พัฒนาการให้บริการ ปรับปรุงการ
บริการได้ตรงตามความต้องการได้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
สำรวจความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

- 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 คณะกรรมการดำเนินงาน 
การให้บริการทีส่อดคล้อง 

กับความต้องการฯ 
(อรรถสิทธิ์) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปรับรูปแบบการประเมินความ
พึงพอใจ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้
คำตอบตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากที่สุด  
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการ
ทบทวนเกณฑ์การประเมิน โดยปรับตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
เป็น ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของ
การให้บริการซึ่งคณะกรรมการดำเนินงาน
ระดั บ ความ ส ำ เร็ จ ขอ งการ ให้ บ ริ ก าร  
ดำเนินการกำหนดมาตรการให้บริการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และออกแบบสอบถามความต้องการของผู้
เข้ า ใช้ บ ริ ก าร  โดย เสน อ เข้ าที่ ป ระ ชุม
คณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงาน
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น 
สำหรับการประ ชุมทางวีดี โอ  (Google 
Meet) https://meet.google.com/yma-
mgzv-gxs จำนวน 2 ครั้ง ดังนี ้
     - ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 3 มี.ค.64 
     - ครั้งท่ี 4/2564 วันศุกร์ที่ 9 เม.ย.64 
     ซึ่ ง ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม เห็ น ช อ บ  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย ประธาน 
และนางสาวเพลินตา โมสกุล เห็นควรนำ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้ผู้มีความเช่ียวชาญช่วยตรวจสอบ
รายละเอียด เพื่อให้ข้อคำถามครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน  
       ส ำนั ก วิท ยบ ริ ก ารฯ  เสน อผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รอง
ผู้ อ ำน วยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ น า  
ตรวจสอบรายละเอียดแบบสอบถามความ
ต้องการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

ของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
       ส ำนั ก วิ ท ยบ ริ ก ารฯ  ท ำก าร เก็ บ
รวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 12-28 พฤษภาคม 
2564 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 
462 คน เป็น ชาย 169 คน หญิง 293 คน 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด  
ข้อเสนอแนะ 
1 . ค วรน ำข้ อมู ล ส ถิ ติ ก ารยื ม
หนังสือมาวิเคราะห์การใช้บริการ
เพื่อนำมาสร้างโครงการ กิจกรรม
ให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรมาเข้า
ใช้ห้องสมุด 

 
จัดทำรายงานสถิติการยืม
หนังสือ แยกตามหลักสตูร 

 

 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 คณะกรรมการดำเนินงาน 
การพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุด 
(เมตตา) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำเนินการ โดยกำหนด
เป้าหมาย ดังนี ้
       1. มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศจาก
ทุกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
       2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุม
หลักสูตรมากข้ึน 
       3. มีการพัฒนากระบวนการประเมิน
ทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งข้น 
       ส ำนั ก วิทยบริ ก ารฯ  จั ด กิ จก รรม
ส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้ ประจำปี 2564 
วันที่ 24-25 มี.ค.63 มีการมอบรางวัลสุด
ยอดนักอ่าน โดยมีการแยกประเภทเป็น
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

ประเภทนักศึกษา อาจารย์ และมีการมอบ
รางวัลแก่คณะที่มีสถิติการยืมมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
2. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้
บุคลากรสายวิชาการและสาย
ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรห้องสมุดในการค้นคว้า 
เพื่อขอตำแหน่งที่สูงข้ึน 
 

 
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ

ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในห้องสมุด 

 

 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 คณะกรรมการดำเนินงาน 
การพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศของห้องสมุด 
(เมตตา) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำเนินการส่งเสริมหรือจัด
กิจกรรมให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดใน
การค้นคว้า เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย
กำหนดเป้าหมาย ดังนี ้
       1. บุ คลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นเพิ่ม
มากยิ่งข้ีน 
       2. มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศตรง
กับความต้องการมากยิ่งขึ้น 
       3. สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
       4. มี ก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก า ร
ดำ เนิ น งาน การพัฒ น าทรัพ ย ากรของ
ห้องสมุด เพื่อทบทวนเกณฑ์ตามตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ค รั้ งที่  1/2564 ใน วั น อั ง ค า รที่  30 
มีนาคม 2564 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

       5. ดำเนินการขอข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อ ทรัพยากร
สารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อ
ใช้ประกอบในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (sar) 
       6. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสน เทศประจำปี  เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 มีการจัดทำ
ราย งาน ส รุป ใน การจั ดห าห รื อ จั ด ซื้ อ
ทรัพยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี  รายงานต่อ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบ 

2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั  
ข้อเสนอแนะ 
ว า ง แ ผ น ใน ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
สนับสนุนการจัดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามสัดส่วนตามแผนที่

จัดทำแผนสนับสนุน 
การจัดสอบสมรรถนะและ

ทักษะด้านดิจิทัล 
ของนักศึกษา 

 1 ต.ค.63-30 ก.ย.64 คณะกรรมการ 
จัดทำแผนการส่งเสริม

สมรรถนะและทักษะดิจิทลั 
(ฐิติรัตน์) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และประชุม
เมื่อวันพุ ธที่  21 ตุลาคม 2563 ณ  ห้อง
ประชุม 31120 อาคาร 100 ซึ่งสำนักวิทย
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ข้อเสนอแนะ 
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ปีงบประมาณ 2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 

กำหนด และจัดกิจกรรมโครงการ
ให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการ
สอบ ให้ ผ่ าน ต าม เป้ าห ม ายที่
กำหนดไว ้

บริการฯ เพื่อพิจารณากำหนดการจัดสอบ
สมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ในการ
เข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งที่ 1 วันที่ 
8-9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดจำนวน
นักศึกษาแต่ละคณะ ดังนี ้
       - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
79 คน 
       - คณะครุศาสตร์  55 คน 
       - คณะวิทยาการจัดการ 38 คน 
       - คณะวิทยาศาสตร์  36 คน 
รวมท้ังสิ้น 208 คน 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสน เทศ ได้ประ ชุมคณ ะกรรมการ
ดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุม 31120 อาคาร 100 ซึ่งสำนักวิทย
บริการฯ  เพื่อพิจารณากำหนดการจัดสอบ
สมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ในการ
เข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งท่ี 2/2564 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 ใน วั น ที่  21 - 25 
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มิถุนายน 2564  โดยมีจำนวนนักศึกษาที่จะ
เข้ าร่วมสอบครั้ งที่  2/2564 ทั้ ง 4 คณ ะ 
ประมาณ 1,287 คน 

2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking  
ข้อเสนอแนะ 
พัฒนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
Webometrics Ranking โ ด ย
ตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น ลำดับที่ 1-
10 โดยอาจมีการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่องแยกตามหน่วยงานภายใน
ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัย และ
ให้ ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลั ยในการอ้ างอิ งใน
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการ
จัดลำดับที่สูงขึ้น 
 

 
1. นำเสนอในที่ประชุม กบ. 
2. จัดทำบันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงานภายใน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวทางการจัดทำเว็บไซต์
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 

 
 

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64  
คณะกรรมการดำเนินงาน 

การจัดอันดับดับมหาวิทยาลัย 
Webometrics Ranking 

(มัทนียา) 
 
 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลั ย 
Webometrics Ranking เรียบร้อยแล้ว  
       วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 – 
12.30 น. นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้า
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร 
เข้าร่วมประชุมผู้ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่ อติดตามความคืบหน้ าผลการ
ดำเนินการปรับปรุงข้อมู ลเว็บ ไซต์ของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
กำหนด ณ ห้องประชุม 1 อาคารป่าตอง ช้ัน 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
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2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  
ข้อเสนอแนะ 
- 

- - - การบริหารจัดการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
(อัจฉริยะณัฐ) 

      สำนั กวิทยบริการและ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ดำเนินงานตามแผน ดังน้ี 
       1. ทบทวนแผนพัฒนาสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 
28-30 ตุลาคม 2563 และได้มีการทบทวน
แ ผ น ห้ อ ง ส มุ ด สี เขี ย ว  โด ย มี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ เป็นประธาน 
จัดขึ้น ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
       2. ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย  
สี เ ขี ย ว  (Green University) วั น ที่  11 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น . เพื่ อ
ช้ีแจงการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมต้น
โมก อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       3 . ดำเนิ นการจั ดทำคำสั่ งแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
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สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อ
วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 เพื่ อกำหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร ให้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้ประสบ
ผลสำเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว 
       4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่10/2563 เมื่อวันท่ี 19 
ตุลาคม 2563 เพื่ อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 
พ .ศ . 2564 ให้ ส อ ด ค ล้ อ งต าม เก ณ ฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุด    
สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  10 
กันยายน 2563 
       5. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่บุคลากร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและ
การอพยพหนี ไฟ เบื้ องต้น  เมื่ อวันที่  17 
ธันวาคม 2563 
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       6. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร  เรื่ อ ง  ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทย
บริการฯ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
       7. ดำเนิ นการจั ดท ำคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงาน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2564 
       8. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
และประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ ครั้ง
ที่ 3/2564 เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2564 เพื่อ
ทบทวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานการ
ดำเนินงานตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การบริหารจัดการ
การห้องสมุด สีเขียว เป็นตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  
       9. วั น ที่  5 มี น าค ม  2564 ด ำ เนิ น
กิจกรรมตรวจประเมิน 7ส สำนักวิทยบริการ
ฯ ครั้งที่ 1/2564 ผลการตรวจประเมินได้รับ
คะแนนการตรวจประเมิน ร้อยละ 86.36 
      10. ดำเนินการจัดหาต้นไม้สำหรับฟอก
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อากาศ พร้อมทั้งปุ๋ยและดินเพื่อบำรุงรักษา
และดูแลต้นไม้ให้สวยงาม พร้อมทั้งจัดภูมิ
ทัศน์ของห้องสมุดให้มีความสวยงาม มีสภาพ
อากาศที่ดี น่าใช้บริการ 
      11. จัดทำป้ายบ่งช้ีและป้ายรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร ติดไว้ตาม
จุดต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์
ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการทราบและร่วมกัน
ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด 
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 มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  ควรปรับผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(QIP) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 -
31 มี.ค.64) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ มีความประสงค์อยากเห็นการตั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้อย่างไร      

ผลการดำเนินเป็นอย่างไร เป้าหมายการดำเนินงานทำไปได้เท่าใด 
อยากเห็นผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าว่าเป็นอย่างไร ควรปรับรูปแบบ
การนำเสนอ ให้เห็นปัญหาเพื่อให้คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ควรปรับรูปแบบการเขียนผลการดำเนินงาน 
อ.ดร.ประสิทธิชัย รัตนเคหกาล ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ  
     โครงการสำรวจความพึงพอใจแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึก ควร         
โดยกระบวนการน่าจะเป็นการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ    
ควรเปลี่ยนข้อมูล 
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 ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่อง ขอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง      
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 
มี.ค.64) 
 

 สาระสำคัญโดยย่อ 

 คณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 -31 มี.ค.64)     
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย รัตนเคหกาล เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม  
     ผลการดำเนินงานความเสี่ยงลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ควรเขียน
โดยใช้คำให้ดูซอฟลง 

ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมควรขยายข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1. ควรกำหนดนโยบายของบริหารความเสี่ยง 
     2. ควรจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     3. ควรจัดสรรงบประมาณ/การจัดกิจกรรมความเสี่ยง 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

 
 
 

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ความเสี่ยงที่ 1 ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการห้องสมุด 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

1 . มี เ ช้ื อ ร า  ฝุ่ น
ละออง จากหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส   1. ตรวจป ระ เมิ น กิ จก รรม  7ส            
ปีละ 2 ครั้ง  

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

 
ครั้งท่ี 1 

 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 7ส อย่างสม่ำเสมอ และ
ดำเนินการ "ตรวจประเมิน 7ส ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 
1/2564 "วันที่  5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ได้รับผลการตรวจประเมินคิดเป็นร้อยละ 86 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

อัจฉริยะณัฐ 

O  
ครั้งท่ี 2 

       อยู่ระหว่างรอดำเนินการตรวจประเมิน ครั้งที่
2/2564 ในเดือนกรกฎาคม 2564 

2 . ก าร เช็ ด ท ำค วาม สะอาด
หนังสือ และช้ันหนังสือ  

2. การเช็ดทำความสะอาดหนังสือ
และช้ันหนังสือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายแม่บ้านเช็ด ปัดฝุ่น ทำความสะอาดช้ัน
หนังสือและหนังสือ ได้มีการบันทึกการทำความ
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

นัยนา 

3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน 
(เคาน์เตอร์บริการ) 
 

3.ทำความสะอาดบริ เวณพื้ นที่
ให้ บ ริการและพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งาน 
(เคาน์เตอร์บริการ) ทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
ให้บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 
ทุกวัน  และมีการบันทึกการตรวจสอบการทำความ

นัยนา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 
4. การกำหนดแนวทางในการ
ปรับระดับความ ช้ืน ให้ อยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน โดยกำหนด
ม า ต ร ก า ร ตั้ ง อุ ณ ห ภู มิ
เครื่องปรับอากาศอยู่ระหว่าง  
25-27 องศาเซลเซียส ในพื้นที่
บริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน 

4. ควบคุมความช้ืน ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อป้องกันเช้ือรา โดย
การเปิดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
อยู่ระหว่าง 25-27 องศาเซลเซียส 
 

        สำนักวิททยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กำหนดและประกาศมาตรการ การประหยัดพลังงาน
แล ะรั ก ษ าสิ่ งแ วด ล้ อม  โด ยการตั้ งอุณ ห ภู มิ
เครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 °C-27°C (องศาเซลเซียส) 
ห้ามปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ 

อัจฉริยะณัฐ 

5. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้า
มารับประทานในห้องสมุดหรือ
บริ เวณ ที่ จัด เก็บหนั งสือและ
เอกสาร  

5.กำหนดมาตรการควบคุม ห้าม
ผู้ ใช้บริการนำอาหาร เครื่องดื่ม    
เข้ามารับประทานในห้องสมุดหรือ
บริเวณที่จัดเก็บหนังสือและเอกสาร  

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด
และประกาศมาตรการการประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ใช้บริการ  

อัจฉริยะณัฐ 

6. จัดหาต้นไม้ที่ช่วยในการฟอก
อากาศ 

6. จัดหาต้น ไม้  ที่ สามารถฟอก
อากาศและดูดสารพิษจากหมกึพิมพ์ 
ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย จัดวางใน
บริเวณช้ันวางหนังสือและเอกสาร 
เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินการจัดหาต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศและดูด
สารพิษจากหมึกพิมพ์ จัดวางพื้นที่ที่มีหนังสือและ
เอกสาร เค รื่ อ งถ่ าย เอกสารและ เครื่ อ งพิ มพ์  
เคาน์เตอร์บริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2564 ได้แก่ ต้น
ยางอินเดีย ลิ้นมังกร หยกกาญจนา เดหลีนอก 

อัจฉริยะณัฐ 

2. สัตว์  พาหะนำ
โรค แ ล ะ ท ำล าย
ทรัพย์สิน เช่น หนู 
นกพิ ร าบ  ป ลวก 

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส   
 

1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส   
ปีละ 2 ครั้ง  

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

 
คร้ังท่ี 1 

 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 7ส อย่างสม่ำเสมอ และ
ดำเนินการ "ตรวจประเมิน 7ส ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 

อัจฉริยะณัฐ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

กระรอก งู 1/2564 "วันที่  5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
ได้รับผลการตรวจประเมินคิดเป็นร้อยละ 86 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 

O  
คร้ังท่ี 2 

       อยู่ระหว่างรอดำเนินการตรวจประเมินครั้งที่
2/2564 ในเดือนกรกฎาคม 2564 

2. จัดทำแนวปฏิบัติการทำความ
สะอาดพื้นที่บริการและพื้นที่
ปฏิบัติงาน ท้ังบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคาร  
 

2. กำหนดมาตรการการทำความ
สะอาดบริเวณภายในและภายนอก
อาคาร และมีมาตรการตรวจความ
สะอาดและความเรียบร้อยของการ
ดำเนินงาน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กำหนดมาตรการทำความสะอาด พื้นที่บริการและ
พื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งบริเวณภายในและภายนอก
อาคาร โดยมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็น
ประจำทุกวันทำการ โดยผู้ควบคุมดูแลงานแม่บ้าน 

อัจฉริยะณัฐ 

3. ดำเนินการป้องกันและควบคุม
สัตว์พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน 

3. กำหนดให้แม่บ้านตรวจสอบจุด
แต่ละ ช้ันที่ รับผิดชอบ ว่ามีสัตว์
พาหะนำโรค เข้ามาภายในอาคาร
และทำลายทรัพย์สิน บริเวณใดบ้าง 
และทำการป้องกันและควบคุม  

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินการตรวจสอบและปิดรู จุดหรือบริเวณที่มีสัตว์
พาหะนำโรค เข้ามาภายในอาคารและทำลาย
ทรัพย์สิน ทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

อัจฉริยะณัฐ 

3 . สภ าวะวิก ฤต 
ห รื อ เห ตุ ก า ร ณ์
ฉุกเฉิน 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้า
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้ง
เตือนการใส่หน้ากากอนามัย 

1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อ
ตรวจวัดอุณหภูมิ และแจ้งเตือนการ
ใส่หน้ากากอนามัย ทุกวัน 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดำเนินการจัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการ โดยให้ผู้เข้า   
มาใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่ อตรวจวัด
อุณหภูมิ และแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย ก่อน
เข้าใช้บริการ โดยมีสถิติผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้ 
 

อรรถสิทธิ ์
เจษฎา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

ห้องสมุด   
       1. มกราคม 2564   จำนวน   1,370 คน 
       2. กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 12,225 คน 
       3. มีนาคม 2564     จำนวน 18,233 คน 
                         จำนวน    31,828    คน 
อาคาร 100 ปี 
       1. มกราคม 2564    จำนวน 1,752   คน 
       2. กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 17,497 คน 
       3. มีนาคม 2564     จำนวน 20,263 คน 
                          จำนวน     39,512   คน 

2 . Scan  QR Code ไทยชน ะ 
เพื่อระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคาร
เรียน 

2. Scan  QR Code ไทยชนะ เพื่อ
ระบุตัวบุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน 
ทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีการ Scan QR Code ไทยชนะ เพื่ อให้ผู้ เข้าใช้
บริการ Scan QR Code เพื่อระบุตัวบุคคลก่อนเข้า
ใช้บริการ ภายในสำนักวิทยบริการฯ  
       ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) ไม่มีผู้
เข้าใช้บริการ Scan QR Code ก่อนเข้าใช้บริการ
ภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอาคาร 100 ปี        

มานิช 

3 .  ฉ า ก ตั้ ง ป้ อ ง กั น ก า ร
แพร่กระจายเช้ือไวรัส Covid-19 
ประจำจุดบริการยืม-คืน 

3. เช็ดทำความสะอาดฉากตั้ ง
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส  
Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คืน
ทุก 2-3 ชม. 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการติดตั้งฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการยืม-คืน และเช็ดทำ
ความสะอาดฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส  

นัยนา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

Covid-19 โดยมอบหมายแม่บ้านเช็ดทำความประจำ
จุดบริการยืม-คืน และได้มีการจดบันทึกการทำความ
สะอาดทุก  2-3 ชม. 

4. จุดบริการแอลกอฮอล์และ    
เจลล้างมือ 

4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์
และเจลล้างมือ ทุกวัน 

      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์
และเจลล้างมือทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัส  Covid-19 

ยุธิดา 

5 . จั ดพื้ น ที่ บ ริ ก ารแบ บ เว้ น
ระยะห่าง (Social distancing) 

5. มีการจัดพื้นที่บริการแบบเว้น
ร ะ ย ะ ห่ า ง  (Social distancing)   
ทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายแม่บ้านจัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง 
(Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัส  Covid-19 

นัยนา 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
ร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู 
ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้  
ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องบริการต่างๆ 

6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัส
ร่วม เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู 
ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้อง
คาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ ในห้อง
บริการต่างๆ ทุก 2-3 ชม. 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม 
เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการ 
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือไวรัส  Covid-19 
และได้มีการจดบันทึกการทำความสะอาดทุก         
2-3 ชม. 

นัยนา 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อ
ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
Covid-19 

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลด
การแพ ร่ ระบ าดของเ ช้ื อ ไวรั ส  
Covid-19 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    จัด
เจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ เพื่อป้องกัน
โรคติ ดต่ อ  เพื่ อ เตรียมความพร้อมในการเปิ ด
ให้บริการ จำนวน  2 ครั้ง 

ยุพิน 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

       1. วันที่ 15 ม.ค.64 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 29) 
       2. วันท่ี 11 เม.ย.64 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 29) และ 15 เม.ย.64 อาคารสำนักวิทย
บริการ (อาคาร 15) 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตาม
จุดบริการและช่องทางต่างๆ 

8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไล น์ แ ล ะ ป้ า ย
ป ระชาสั มพั น ธ์  Up Date ต าม
สถานการณ์ 

        มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ Up Date 
ตามสถานการณ์ ดังนี ้
 เดือนพฤศจิกายน 2563  
     1. ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าใช้บริการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรการ
ป้องกันไวรัสโคโรนา ด้วยเครื่องเทอร์ โมสแกน 
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจจับหน้ากาก
อนามัย (Mask)   
เดือนธันวาคม 2563  
     1. เราสวท. ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก 
     2. การตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
หรือมีพันธะผูกพันกับห้องสมุด ด้วยตัวเอง 
เดือนมกราคม 2564  
     1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลา
ส่งคืนหนังสือให้กับสมาชิก 

ยุธิดา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

     2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
"มีการบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม" เพื่ออำนวย
ความสะดวกสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 
     3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ปิดบริการวัน
เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้น
ไป หรือจนกว่าจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 
     4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขยายเวลา
ส่งคืนหนังสือให้กับนักศึกษาทุกประเภท เลื่อน
กำหนดส่งคืนเป็นวันที่ 1 มีนาคม 2564 หรือจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง 
     5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ บ ริก ารวิทยานิ พนธ์  มห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ด้ วยรูปแบบวิทยานิพนธ์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ที่มีเนื้อหาฉบับเต็ม (Full 
Text) 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
     1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปิด ให้บริการวันจันทร์  - วัน เสาร์  ตั้ งแต่ วันที่            
1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
 

เดือนมีนาคม 2564 

     1. การสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด 

9. ลดการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส   Covid-19 (Work From 
Home) 

9. ลดจำนวนบุ คลากร ในการ
ทำงาน แต่ละวัน 50% 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
การวางแผนปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Home) มอบหมายให้บุคลากรแต่ละฝ่ายจัดสรรเวลา
การทำงานในฝ่ายของตนเอง โดยสลับการมาทำงาน
และไม่ทำให้งานในภาพรวมเสียหาย โดยแบ่งเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
       1. วันท่ี 5 – 31 ม.ค.64 
       2. วันท่ี 19 เม.ย. – 16 พ.ค.64 

รสสุคนธ ์

10 . บันทึกข้อมูลการเดินทาง
รายบุคคล (Time Line) 

10 . บั น ทึ ก ข้ อมู ลก าร เดิ น ทาง
รายบุคคล (Time Line) ทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้บุคลากรรายงานการปฏิบัติงานและ
บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line) 
ตามรอบระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ดังนี้ 
       ระลอก 2 เดือน ม.ค.64 
       ระลอก 3 เดือน มี.ค.64 

รสสุคนธ ์
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

11. บริการตู้รับคืนหนังสือ 11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา 
(Book Drop) ทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดบริการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ โดยจัดบริการ
ตู้ รับคืนหนั งสือนอกเวลา (Book Drop) ช่วงเวลา 
16.30 น. เป็นต้นไปและวันหยุดนักขัตกฤษ์ หรือวันท่ี
ไม่มีการเรียนการสอน โดยมีข้อปฏิบัติคือ บริการรับ
คืนเฉพาะหนังสือในช่วงเวลาที่สำนักวิทยบริการฯ 
ปิดทำการเท่านั้น และส่งคืนภายในวันที่กำหนด มี
รายละเอียดดังนี้ 
       1. ตุลาคม 63        จำนวน      5   เล่ม 
       2. พฤศจิกายน 63   จำนวน     16   เล่ม 
       3. ธันวาคม 63       จำนวน     20   เล่ม 
       4. มกราคม 63       จำนวน     62   เล่ม 
       5. กุมภาพันธ์ 63     จำนวน     22   เล่ม 
       6. มีนาคม 63         จำนวน     13   เล่ม 
                              รวม      138  เล่ม 
       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปิ ด ให้ บ ริ ก า ร ยื ม ห นั ง สื อ ต่ อ ด้ ว ย ต น เอ ง             
(Self Renew) ผ่านระบบเครือข่ายด้วยโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ และได้มีทางเลือกให้สมาชิกห้องสมุด ที่ 
https://library.aru.ac.th ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 
หนั งสื อ เล่ มที่ ยื ม ต่ อ ได้  1 รอบ และ ไม่ เกิ น วัน      

อรรถสิทธิ ์
สมยศ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

กำหนดส่งคืน หนังสือเล่มที่ยืมต่อไม่มีผู้อื่นจอง และผู้
ยืมต้องไม่อยู่ระหว่างค้างชำระค่าปรับมีรายละเอียด
ดังนี ้
       1. ตุลาคม 63        จำนวน     552   เล่ม 
       2. พฤศจิกายน 63   จำนวน     653   เล่ม 
       3. ธันวาคม 63       จำนวน     691   เล่ม 
       4. มกราคม 63       จำนวน     166   เล่ม 
       5. กุมภาพันธ ์63     จำนวน      91   เล่ม 
       6. มีนาคม 63         จำนวน    287   เล่ม 
                              รวม   2, 440   เล่ม 

12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการ
ยืม 

12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยมื 
ทุกวันทำการ  

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม เพื่ออำนวยความ
สะดวกสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดย
ผู้ ใช้บริการกรอกแบบฟอร์ม    และตรวจสอบ
ร า ย ก า ร ห นั ง สื อ ที่ ต้ อ ง ก า ร ที่ https: / / 
book.aru.ac.th  ระบบจะแจ้งเตือนข้อความทาง 
Application line ของเจ้าหน้าที่และดำเนินการ
ตรวจสอบและติดต่อกลับ เพื่อบันทึกการยืมหนังสือ 
และแจ้งให้ผู้ใช้บริการมารับหนังสือตามวันเวลาที่
กำหนด ที่เคาน์เตอร์บริการ ช้ัน 1  ซึ่งผู้ใช้บริการ

อรรถสิทธิ ์
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

สามารถมารับได้ด้วยตนเองและแสดงบัตรสมาชิก ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังน้ี 
       1. ตุลาคม 63        จำนวน       -   เล่ม 
       2. พฤศจิกายน 63   จำนวน       -   เล่ม 
       3. ธันวาคม 63        จำนวน      3   เล่ม 
       4. มกราคม 63        จำนวน     38   เล่ม 
       5. กุมภาพันธ์ 63      จำนวน      -    เล่ม 
       6. มีนาคม 63          จำนวน      1   เล่ม 
                              รวม      42   เล่ม 

13.ขยายเวลาการคืนหนังสือ
สำหรับสมาชิกทุกประเภท 
 

13 . ขยาย เวลาการคืนหนั งสื อ
สำหรับสมาชิกทุกประเภท  ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งคืนหนังสือของ
สมาชิกห้องสมุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ตามประกาศ ดังนี้ 
       ฉบับท่ี 14  มีการขยายเวลา 
วันท่ี 10-15 เม.ย.64  
       ฉบับท่ี 15  มีการขยายเวลา 
วันท่ี 16 -30 เม.ย.64  
       ฉบับท่ี 16 มีการขยายเวลา 
วันท่ี 25 เม.ย.-9 พ.ค.64 
      ฉบับท่ี 18 มีการขยายเวลา 
วันท่ี 10-16 พ.ค.64 

อรรถสิทธิ ์
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

     ฉบับท่ี 19 มีการขยายเวลา 
วันท่ี 17-30 พ.ค.64 

14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วย
ระบบ Google Meet 

จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ 
Google Meet ทุกการประชุม 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ ผ่านไลน์กลุ่ม สวท. 
และระบบ Google Meet  ดังนี ้
       คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 ม.ค.64 ผ่านไลน์
กลุ่มคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ประชุ มคณ ะกรรมการดำเนิ น งานและ
ดำเนินงานประกันคุณภาพฯ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ครั้งท่ี 1/2564  วันพุธท่ี 13 ม.ค.64  
แบบออนไลน์ ผ่านไลน์กลุ่ม สวท.2562 
       ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี 3 ก.พ.64  
ผ่านระบบ Google Meet 
       ครั้งท่ี 3/2564 วันพุธท่ี 3 มี.ค.64  
ผ่านระบบ Google Meet 
       ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธท่ี 9 เม.ย.64  
ผ่านระบบ Google Meet 
       ครั้งท่ี 5/2564 วันพุธท่ี 5 พ.ค.64 

ยุพิน 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านระบบ Google Meet 

        คณ ะกรรมการดำเนิ นงานแผนบ ริหาร  
ความเสี่ยง 
       ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.64  
ผ่านระบบ Google Meet 

       คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและ
สำนักงานสีเขียว 
       ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 10 ก.พ.64 
ผ่านระบบ Google Meet 
       ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 26 เม.ย.64  
ผ่านระบบ Google Meet 

       คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ 
(KM) 
       ครั้งที่ 1/2564 ผ่านไลน์กลุ่มไลน์สวท.2562 
วันท่ี 17 ก.พ.64 

หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (6)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด      √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าท่ีกำหนด       X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ความเสี่ยงที่ 2 ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ 

 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

1 .  ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า         
จากภายนอกขัดข้อง   
   - ไ ฟ ฟ้ า ดั บ 
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 

1. มี การมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

1 . แ บ บ ม อ บ ห ม าย งาน /      
แบบรายงานการตรวจสอบ   
ผลการดำเนินงาน 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ
แบบมอบหมายงาน ตามคำสั่งที่ 29/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 
พ.ย.63 และได้ทำแบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนี้ 
       1.บริษัท เลิศทรัพย์ วิศวกรรม จํากัด ได้เข้ามา
ตรวจสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2 ในเดือน
มีนาคม พ.ศ.2564 
       2.บริษัท เลิศทรัพย์ วิศวกรรม จํากัด ได้เข้าเปลี่ยน
แบตเตอรี่ กรองอากาศ กรองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง 
และตรวจสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

กสิพงษ ์

2. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำ
การตรวจเช็คระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผ่ าน  Application เพื่ อ ให้ มี สภ าพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทุกวันทำการ เพื่อให้ เครื่อง
กำเนิ ด ไฟฟ้ าพ ร้ อม ใช้ งาน     
ทุกวัน 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทุกวันทำการ เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีสภาพพร้อมใช้
งานอย่างสม่ำเสมอ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อม
ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ า ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3 . ร าย งาน ข้ อ ขั ด ข้ อ งต่ อ
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ
ทันที  และแก้ ไขข้อขัดข้อง
เรียบร้อย ภายในระยะเวลา    
8-9 ชม. 

        วันที่ 4 พฤษภาคม 2564  เวลา 17.00 น. มีไฟฟ้า
จากภายนอกขัดข้อง ผู้รับผิดชอบได้รายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชา และได้ติดต่อประสานงานไปยังการไฟฟ้า 
1129 ได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณอาคาร 100 ปี 
ทางหน่วยงานการไฟฟ้าได้แจ้งกลับ ไฟฟ้าขัดข้อง  เป็น
บริเวณกว้าง จากพายุฤดูร้อน จึงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น 
จึงทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง     อยู่ช่วงดำเนินการแก้ไข 
เป็นเวลา 45 นาที ไฟฟ้าจึงใช้งานได้ตามปกติ 

4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนดิ
ไฟฟ้าจากบริษัทภายนอก 

4. มี การบำรุ งรักษาเครื่อ ง
กำเนิดไฟฟ้าทุก 3 เดือน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
บำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากบริษัทเลิศทรัพย์ 
วิศวกรรม จํากัด จำนวน 3 ครั้ง ดังนี ้
       ครั้งท่ี 1 วันท่ี 30 ธ.ค. 64 
       ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 มี.ค. 64 
       ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 ก.ค. 64 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่ เช่น กรอง
อากาศ  กรองน้ ำมั น เครื่ อ ง และ
แบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

5. มีการเปลี่ยนอะไหล่  
ปีละ 1 ครั้ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2564 เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน 

6. รายงานผลการดำเนิน งาน ให้
คณ ะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

6. รายงานผลการดำเนินงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 มิถุนายน 
2564 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

 
7. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
ก ำ เนิ ด ไฟ ฟ้ า  ขน าด  50 0   KVA 
ปีงบประมาณถัดไป 

7 . จั ดทำค ำขอการใช้จ่ าย
งบประมาณประจำปี  พ .ศ .
2565 

O        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500  KVA 

2. ระบบข้อมูลเสียหาย
หรือสูญหาย 

1. มี การมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบ
รายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ
แบบมอบหมายงาน ตามคำสั่งที่ 29/2563 สั่ง  ณ วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2563 และได้ทำแบบรายงานการตรวจสอบ 
ผลการดำเนินงานระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย 

เจษฎา 

2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการ
สำรอง เพื่อวางแผนทำระบบสำรอง
ข้อมูล 

2. ตรวจสอบขนาดข้อมูลของ
เว็บไซต์เพื่อกำหนดพื้นท่ี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบปริมาณการใช้งาน
พื้ น ที่ บ น เค รื่ อ งแม่ ข่ ายที่ ให้ บ ริ ก าร เว็บ ไซ ต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะ
หน่วยงานภายใน 

3. มีการรายงานข้อมูลเสียหายหรือ
สูญหาย ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

3. รายงานข้อมูลเสียหายหรือ
สูญ ห ายต่ อผู้ บั งคั บ บัญ ชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ ผู้ รับผิ ดชอบดำเนิ นการ รายงานผล
ตรวจสอบปริมาณการใช้งานพื้นที่บนเครื่องแม่ข่ายที่
ให้ บ ริ ก า ร เว็ บ ไซ ต์ ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และคณะ/หน่วยงานภายใน     
       แต่เนื่องจากยังไม่พบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย จึง
ไม่มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ 

4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้

4 . ตรวจสอบพื้ นที่ การเก็บ
ข้อมูลทุกวัน 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการ
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

ระบบทำการสำรองข้อมูลข้ามเครื่อง
อั ต โน มั ติ ให้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ได้
ตลอดเวลา 

 ทำงานของระบบสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายที่
ให้ บ ริ ก า ร เว็ บ ไซ ต์ ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา และคณ ะ/หน่ วยงานภายใน           
ให้ทำงานตามปกติ 

5. ตรวจเช็คและประเมินผลการ
ทำงานของระบบว่าทำการสำรอง
ข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่าไว้หรือไม่ 

5. ตรวจเช็คการทำงานของ
ระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน 
 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการ
ทำงานของระบบสำรองข้อมูลของเครื่องแม่ข่ายที่
ให้ บ ริ ก า ร เว็ บ ไซ ต์ ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และคณะหน่วยงานภายใน ให้ทำงาน
ตามปกติ 

6. รายงานผลการดำเนิน งาน ให้
คณ ะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. รายงานผลการดำเนินงาน        
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 16 มิถุนายน 
2564 

7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูลเพิ่มเติม 7. จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล  
1 ตัว 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเครื่องสำรองข้อมูล 1 เครื่อง 

3 . อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ
เครือข่ายเกินอายุการ
ใช้งาน 

1. มี ก ารมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
 

1. แบบมอบหมายงาน/แบบ
รายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ
แบบมอบหมายงาน ตามคำสั่งที่ 29/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 
พ.ย.63 และได้ทำแบบรายงานการตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุเกินการใช้งาน 

สายชน 
กสิพงษ ์
เจษฎา 

2. มี ก ารวางแผนปรับปรุ งระบ บ
เครือข่ ายระยะ 3 ปี  แผน  Smart 

2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด
ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

University (พ.ศ.2563-2565) (ฉบับ
ปรับปรุง 2564) 

 การศึกษา เพื่อทบทวนและวางแผนปรับปรุงระบบ
เค รื อ ข่ า ย ร ะ ย ะ  3  ปี  แ ผ น  Smart University          
(พ.ศ.2563-2565)เมื่อวันท่ี 28-30 ตุลาคม2563  

3 . มี ก าร ราย งาน อุ ป กรณ์ ร ะบ บ
เครือข่ าย เกินอายุก ารใช้ งาน  ให้
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันท ี

3 . รายงาน อุป กรณ์ ระบ บ
เครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
ต่ อผู้ บั งคั บบัญ ชาเบื้ อ งต้ น
ทราบทันท ี

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ ผู้ รับผิ ดชอบดำเนิ นการ รายงานผล
ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
พบว่ารายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน 
2 ระบบ คือ ระบบยืนยันตัวบุคคล และระบบโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัย แบบ IP  

4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายตามแผน Smart University 

4 . เป ลี่ ย น อุ ป ก รณ์ ร ะบ บ
เครือข่าย รองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ตามแผนที่กำหนด 

        ผู้รับผิดชอบดำเนินการวางแผนปรับปรุงระบบ
เครือข่าย ระยะ 3 ปี แผน Smart University  (พ.ศ.
2563-2565) เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม 2563 

5. ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง 

5. ตรวจเช็คอุปกรณ์  อย่าง
น้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

        ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงอย่างน้อยสัปดาห์ละ    
1 ครั้ง 

6. ของบประมาณในการปรับปรุง
อุปกรณ์ ระบบเครือข่ ายตามแผน 
Smart University ในปีงบประมาณ
ถัดไป 

6 . จั ดทำค ำขอการใช้จ่ าย
งบประมาณประจำปี 2564 

O        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
 

4. การบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก 
 

1. มี การมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบ
การบุกรุกโจมตี 

1 . แ บ บ ม อ บ ห ม าย งาน /      
แบบรายงานการตรวจสอบผล
การดำเนินงาน 

1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64 
คณะกรรมการ

ดำเนินงานแผนบริหาร

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำแบบ
มอบหมายงาน ตามคำสั่งที่ 29/2563 สั่ง ณ วันที่ 3 พ.ย.
63 และได้ทำแบบรายงานการตรวจสอบผลการ

เจษฎา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์/แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง 

วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/
อุปสรรค 

ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
สถานะการ
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ 

 ความเสีย่ง ดำเนินงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
2. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบตรวจสอบ 
Fire wall  ให้ทันสมัย เพื่ อป้องกัน
การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 

2. มีการตรวจสอบระบบรักษา
ความปลอดภัยทางเครือข่าย 
Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

        ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
ทางเครือข่าย Fire wall  ให้ทันสมัย 
เพื่ อป้ อ งกั นการบุ ก รุก โจมตี จาก
ภายนอก 

3. มี การติ ดตั้ งระบบรักษา
ความปลอดภัยทางเครือข่าย 
Fire wall 1 ระบบ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางเครือข่าย Fire wall จำนวน 1 ระบบ เมื่อ
วันท่ี 16 มีนาคม 2564 

4. มีการรายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น
ทราบทันท ี

4. รายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก ต่อผู้บั งคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันท ี

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ รายงานการบุกรุกโจมตีจาก
ภายนอก เป็นรายเดือนต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ 

5. ตรวจเช็คว่ายังมีการบุกรุกโจมตี
จากภายนอกเข้ามาได้หรือไม่ 

5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี 
ทุกวัน 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบการบุกรุก
โจมตี วันละ 1 ครั้ง 

6. ประเมินผลการทำงานของระบบว่า
สามารถทำการป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอกได้หรือไม่ 

6. รายงานผลการประเมินของ
ระบบการตรวจสอบ ทุกวัน 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบการบุกรี
โจมตี  และรายงานผลการประเมินของระบบการ
ตรวจสอบ วันละ 1 ครั้ง 

 

7 . รายงานผลการดำเนิ น งาน ให้
คณ ะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

7. รายงานผลการดำเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที ่16 มิถุนายน 
2564 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

 
หมายเหตุ  :  สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใสล่งในช่อง (6)   
                = ดำเนินการแลว้เสร็จตามกำหนด                 √ = ดำเนินการแล้วเสร็จลา่ช้ากว่าท่ีกำหนด         X = ยังไม่ไดเ้ริ่มดำเนินการ          O = อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 

มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน    
(1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)   
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2564 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 สาระสังเขปโดยย่อ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ จัดทำคู่มือ
การจัดการความรู้ (Knowledge Manageme 
nt : KM) ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2564 เรื่ อ ง การใช้ งาน โปรแกรม Windows Defender บน
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 และมีการเผยแพร่ผลงานผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม ARU KM DAY ครั้งที่ 6 วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ    รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 
 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำ      
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งที่ 4/2564 สำนักวิทย
บริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการทราบอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 14.45 น. 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

 (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 


