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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คร้ังที่ 4/2564 
วันศุกร์ที่  2  กันยายน  2564 เวลา  13.30 น. 

แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 
https://drive.google.com/file/d/1bQFKcOLxKixt5oDCWVB7CFgHljsTtMfb/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.  อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์   รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 11.  อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ  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 4/2564 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ คำสอน  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
 4. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 5. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก  บรรณารักษ์ 
 6. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์  บรรณารักษ์ 
 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
 ประธานพิจารณาจำนวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้อาจารย์จิ รศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กำกับดูแลสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตลอดปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกต ิ
     

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
 สาระสำคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันพุธที่  16 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น.           
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet 
https://drive.google.com/file/d/1yJOPrd33ONYfXrOAaxXb6LFVfCOmLaIX/view 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 3/2564 โดยมีการแก้ไขเอกสาร ดังนี้ เอกสาร หน้า 9 คำว่า “ประสิทธิ์ชัย แก้ไขเป็น ประสิทธิชัย” 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1yJOPrd33ONYfXrOAaxXb6LFVfCOmLaIX/view
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2564 
 -ไม่มี- 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง นำเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอพิจารณารายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63-  
30 ก.ย.64) 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
ตัวชี้วัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.
63–30 ก.ย.64) รายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน        
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัด
ติดตามผลการดำเนินงาน โดยการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

 จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณและ
ตามแหล่งงบประมาณ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณ
ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 27,421,600 บาท    
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 25,798,067.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  24,056,600 บาท   
        เบิกจ่าย 22,748,969.45 บาท  คิดเป็นร้อยละ 94.56 
งบ บ.กศ.    ได้รับจัดสรรงบประมาณ    1,611,000 บาท   
        เบิกจ่าย 1,414,655.55 บาท  คิดเป็นร้อยละ 87.81 
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)  ได้รับจัดสรรงบประมาณ    1,200,000 บาท   
        เบิกจ่าย 1,090,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.83 
งบ กศ.บป.    ได้รับจัดสรรงบประมาณ      400,000 บาท   
        เบิกจ่าย      397,195.13 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.30  
งบบัณฑิตศึกษา   ได้รับจัดสรรงบประมาณ      154,000 บาท    
        เบิกจ่าย      147,247.10 บาท  คิดเป็นร้อยละ 95.62 

  

ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้นจำนวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 4 สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการได้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.50 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้นจำนวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ     
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดำเนินงานดังนี้  

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย  

(พ.ศ.2564) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง    
 (Library Of Things) 

   

 1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service   รูปแบบ 1 1 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85 85 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ  
(Smart University 

   

 

1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Maturity Domain and Area : MDA)   
   1.1 มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกระดับกระดาษ โดยเปลีย่นต้นฉบับให้เป็น Digital 
(อาจติดขัดกับระเบียบบางส่วน) 
   1.2 เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งเช่ือมโยง กระบวนการ

ทำงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
   1.3 มีการเปิดให้นำข้อมูลทีส่ามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชนใน
การนำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   1.4 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐในหลากหลายช่องทาง 
   1.5 มีการนำข้อมูลภายใน/นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการตดัสินใจ 
   1.6 บุคลากรส่วนใหญส่ามารถใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการนำข้อมูล/ข้อมลูขนาดใหญ่

มาใช้ประกอบการตัดสินใจและดำเนินงาน และประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างนวัตกรรมการ
บริหาร/การทำงาน      

ระดับ 
6/6 

Connected 
Government 

6/6 

 
2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ าย (ในปีที่ประเมิน ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท่ีเข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 50 71.76 

 3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เครือข่าย 1 1 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง  
(High Quality) 

   

 1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล (จำนวน 85 ตำบล) ร้อยละ 30 30 
 2. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได ้ ครัวเรือน 20 22 
 3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว ผลิตภณัฑ ์ 1 N/A 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ   รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.63-  30 ก.ย.64) โดยให้ปรับแก้
ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในวันที่  16 ก.ย.64 ผ่านไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ  ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ การแสดงข้อมูลควรมีหลักฐานอ้างอิง ทำให้บุคคลที่อ่านรายงานข้อมูล

เกิดความน่าเชื่อถือว่ามีการดำเนินงานจริง 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดบรรลุจริง ตามที่กำหนดค่าเป้าหมายหรือไม่ 
 

การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด คำแนะนำของคณะกรรมการ 
ในการเขียนผลการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น
ห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things) 
1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ 
e-Service   

ต้องการเห็นจำนวนผู้ใช้และสถิติที่ใช้
มากขึ้น  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ 85  
วิธีคิ ดร้อยละ คิ ดอย่ างไร  ได้ม า
อย่างไร 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ (Smart 
University ) 
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะใน
การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Maturity Domain 
and Area : MDA)  

ระดับ 1 มีการปรับปรุงกระบวนงาน
เพื่อยกระดับกระดาษ โดยเปลี่ยน
ต้นฉบับให้เป็น Digital (อาจติดขัด
กับระเบียบบางส่วน) 

ระดับ 2 เช่ือมโยงข้อมูลสำคัญกับ
หน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ รวมทั้ง
เชื่ อม โยงกระบวนการทำงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้ งภายในและ

ระดับ 3 มีการเปิดให้นำข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก้
ประชาชน และภาคเอกชนในการนำ
ใช่ให้เกิดประโยชน์/นำข้อมูลใช่ให้
เกิดประโยชน์ 

ระดับ 4 ผู้ รับบริการได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐใน
หลากห ลาย ช่องทาง /สอบถาม
ผู้ใช้บริการหรือยังว่าสะดวกหรือไม่ 
ระดับ 5 มีการนำข้อมูลภายใน/นอก
องค์กร สื่ อสั งคมออนไลน์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจ/อยากเห็นว่า
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายนอก 

ระดับ 3 มีการเปิดให้นำข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่
ประชาชน และภาคเอกชนในการนำ
ใช่ให้เกิดประโยชน์ 
ระดับ 4 ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐใน
หลากหลายช่องทาง 

ระดับ 5 มีการนำข้อมูลภายใน/นอก
องค์กร สื่ อสั งคมออนไลน์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
 

ระดับ 6 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการนำ
ข้ อ มู ล /ข้ อมู ล ขน าด ให ญ่ ม า ใช้
ประกอบการตัดสินใจและดำเนินงาน 
แ ล ะ ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้  IT เพื่ อ ส ร้ า ง
นวัตกรรมการบริหาร/การทำงาน   

ท่านเอาข้อมูลอะไร นำมาตัดสินใจ
อะไร พัฒนาการบริการอย่างไร หรือ
ปรับปรุงการทำงานในหน่วยงาน
อย่างไร 

ระดับ 6 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการนำ
ข้ อ มู ล /ข้ อ มู ล ขน าด ให ญ่ ม า ใช้
ประกอบการตัดสินใจและดำเนินงาน 
แ ล ะ ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้  IT เพื่ อ ส ร้ า ง
นวัตกรรมการบริหาร/การทำงาน 
มีการใช้งานคล่องแคล่วหรือ ไม่       
วัดอย่างไร    

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
(ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ เข้า
ทดสอบสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

นั กศึ กษ า เข้ าร่ วม ทดสอบ  ควร 
100% หรือไม่ เพราะเป็นหน่วยงาน
ส่งเสริมด้านไอที หรือต่ำสุด ควรเป็น 
80-90% หรือไม่ 

3 . เค รื อ ข่ า ย ก า ร ด ำ เนิ น ง า น
สำนักงานสีเขียว 

อะไรคือสิ่งที่แสดงว่าเป็นเครือข่าย 
การนำเสนอข้อมูลไม่ชัดเจน  

ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ (Smart 
University) ตัวช้ีวัดที่ 3 เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ควรใช้ภาษา
ในการเขียนและสะท้อนภารกิจที่ชัดเจน เช่น ได้รับเครือข่าย หรือ มีการสร้าง
เครือข่ายเพิ่มกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มี
คุณภาพสูง (High Quality) ตัวช้ีวัดที่ 3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ 

อย่างน้อย 1 ดาว แต่ละตำบลได้ 1 ดาว หรือ ผลิตภัณฑ์เดียวจากตำบล 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ควรสรุปประเด็นปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การเรียนออนไลน์
ไม่สามารถเข้ามาใบริการในห้องสมุดได้เนื่องจากห้องสมุดปิดบริการ/ห้องสมุด
ให้บริการในลักษณะใดท่ีสามารถสนับสนุนผู้ใช้บริการ/ควรมีวิธีการแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 
พ.ศ.2564 
  สาระสำคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2564 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย 
✓/ 

ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน 5 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน 5 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการใหบ้ริการ 5 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบท่ี 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 5 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 5 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 

 มติความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยให้มีการปรับแก้
ไขเอกสาร/ข้อมูล/หลักฐาน ให้มีความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในวันที่ 16 ก.ย.64 ผ่านไลน์กลุ่มคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ค่าคะแนนในการประเมินตนเอง 5 ทุกตัวบ่งชี้ ควรทบทวนการเขียน

รายงาน  ควรเขี ยนจากกระบวนการดำเนิ น งานจริ ง โดย ใช้
กระบวนการ PDCA 

ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี 1. บทสรุปผู้บริหารควรเพิ่มในส่วนของจุดด้อยท่ียังไม่พัฒนา 
2. ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรเพ่ิมข้อมูลในส่วนของจุดแข็งแนวทางเสริมและ
จัดอ่อน/แนวทางแก้ไข  
3. พัฒนาแนวทางอย่างเดียว ไม่พัฒนาคนและงบประมาณ  

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 
 

1. ควรเพ่ิมเติมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัด พ.ศ.2564 ในส่วนบทสรุปของผู้บริหาร  
2. ความเข้มข้น หรือการนำเสนอยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กำหนด
มากเท่าที่ควร อาจพิจารณาให้ตรงตามจริง แล้วให้ผู้ประเมินให้
คำแนะนำเราดีกว่า  
3. ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรเพ่ิมข้อมูลในส่วนของจุดแข็งแนวทางเสริมและ
จัดอ่อน/แนวทางแก้ไข  

ผศ.ภัทราพร จันตะนี ทบทวน ปรับการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ใหม่     
ในกรณีที่ประเมินตนเองที่ 5 คะแนน ควรเขียนจุดแข็งไว้ด้วย ให้คน
นอกหน่วยงานอ่านแล้วเชื่อว่าเราทำได้ตามนั้นจริง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการประกวดการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 สาระสังเขปโดยย่อ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีการติดตาม
ผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ จัดทำคู่มือ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 และมีการเผยแพร่ผลงานผ่านหน้า
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิทยบริการฯ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน
กิจกรรม ARU KM DAY ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์  
 

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

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ผศ.พัชรี สินธุนาวา ให้ข้อสังเกตว่า สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานที่หลากหลาย แต่ทำไม

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) อยู่ในระดับดี ซึ่งน่าจะอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่านี้ 

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ สำนักวิทยบริการฯ ควรไปเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
(KM) ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  เพื่อให้มีผลคะแนนที่ดีขึ้น 

อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี ควรนำเสนอหัวข้อที่มีผลกระทบต่อการทำงานของคนภายในองค์กร
จำนวนมาก  

ผศ.กฤษณะ กันอ่ำ ใช้วิธีการไปดูว่า คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการอย่างไร 
ให้คะแนนตรงไหนบ้าง 

อ.ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน และนำไปปรับปรุงในปีถัดไป 
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 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานผลการจัดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบและกลไก ตามองค์ประกอบที่ 2 การ
ดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
(ในปีที่ประเมิน) เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ผลการสอบทั้ง 2 ครั้ง ร้อยละการเข้าสอบ 
ของนักศึกษาทั้งหมด 71.76 คน ร้อยละการสอบผ่าน ของนักศึกษาที่เข้าสอบ 68.60       
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ    รายงานผลการจัดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเรากำหนดกลุ่มสาขาละกี่คนที่เข้าทดสอบ หรือใช้

ความสมัครใจของนักศึกษา 
2. มีการอบรมให้นักศึกษาก่อนหรือไม่ 
นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ ชี้แจงข้อมูล 
1. กำหนดเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคน ทั้ง 4 คณะ 
2. มีการอบรมให้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมอบรม 

อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์ 1. จำนวนของการสอบครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาแต่ละคณะ
จำนวน ครั้งที่ 1 น้อยกว่า ครั้งที่ 2 ควรสอบช่วงไหน เพื่อจะได้วางแผนใน
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 
2. อยากทราบกิจกรรมที่อบรมให้กับนักศึกษา เพื่อจะนำไปเขียนรายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตร์ 
อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ชี้แจงข้อมูล 
1. สำหรับปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ แบ่งการสอบ
ออกเป็น 2 ครั้ง จำนวนนักศึกษาที่ เข้าสอบ ครั้งที่  1 มีจำนวนน้อย 
เนื่องจากเป็นชุดข้อสอบจาก Digital Literacy Certificate (IC3) ซึ่งมี
จำนวน 200 ชุดเท่านั้น และต้องใช้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 
แต่จำนวนครั้งที่ 2 ใช้ชุดข้อสอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Ministry of Digital Economy and Society) จึงทำให้จัดสอบได้
จำนวนมาก 
2. มีการอบรมให้นักศึกษาก่อนการอบรม และจัดทำการแบ่งคณะในการ
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเรากำหนดกลุ่มสาขาละกี่คนที่เข้าทดสอบ หรือใช้

ความสมัครใจของนักศึกษา 
2. มีการอบรมให้นักศึกษาก่อนหรือไม่ 
ทดสอบ 

  
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระบบและกลไก ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหาร
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การดำเนินงาน
ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการติดตาม ผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัย
เสี่ยงดำเนินงานเพื่อลด/ขจัดความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไข พบว่าปัจจัยเสี่ยงภายในสามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด รายละเอียด ดังนี้ 
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รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
ความเสี่ยง

ลดลงสามารถ
ควบคุมได้ 

ความเสี่ยง 
เท่าเดิมไม่สามารถ

ควบคุมได้ 
1. ความปลอดภัยและสขุอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด 
1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

 
3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลาย
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก 
กระรอก งู 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง 
สามารถควบคุมได ้

 
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง 
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 - ความเสีย่งลดลง  
สามารถควบคุมได ้

4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก ด้านการปฏิบัติงาน 
(O) 

 

-  ค ว า ม เสี่ ย ง เท่ า เ ดิ ม 
เนื่ อ ง จ า ก เป็ น ปั จ จั ย
ภ ายน อก  ไม่ ส าม ารถ
ควบคุมได้ 
หมายเหตุ :  
ในปี พ.ศ.2566 ต้องมีการ
บ ำ รุ ง รั ก ษ า เพื่ อ ที่ จ ะ
ปรับปรุงกฎของ Firewall
ต่อไป 
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 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ    รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย รัตนเคหกาล กรณีความเสี่ยงที่บอกว่าควบคุมไม่ได้ จะเกิดความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน 

และเรามีวิธีการควบคุมอย่างไร  
 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ชี้แจงข้อมูล 

สามารถควบคุมได้ เช่น ระบบไฟฟ้า สวท. มีการควบคุมอยู่แล้ว โดยมี
เครื่องปั่นไฟ/มีการ Blackup ข้อมูล/มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ซึ่งถูก
ปรับปรุงไปให้สามารถที่จะรองรับระบบเซิฟเวอร์สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี ปัจจัยเสี่ยง 4 การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
ถ้ามีมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ มีมาตรฐาน
ที่เรารักษามีการอัพเดตอยู่เร่ือยๆ ที่เป็นมาตรฐานของส่วนราชการอยู่แล้ว
น่าจะเป็นแนวทางแก้ไขได้หรือไม่ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ชี้แจงข้อมูล 
สวท.มีระบบ Firewall/ระบบ Antivirus/ระบบสำรองที่  Blackup  ข้อมูล
ไว้ 

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ความเสี่ยงความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง 1 ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่) 
มองว่าเวลาไฟมา แรงดันไฟฟ้าสูง เวลาไฟมาทีมันโอเวอร์โหลดทำให้
หลอดไฟ และอุปกรณ์หลายตัวของสวท.เสียหายเลยเขียนข้อนี้ว่ายังมีความ
เสี่ยงอยู่ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ชี้แจงข้อมูล 
ความเสี่ยงความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ จะมองในแง่

ของผลลัพธ์ เช่น ระบบการเงิน/ระบบทะเบียน/ระบบสารสนเทศต่างๆ ถ้า
ไม่ขัดข้อง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ก็ถือว่าไม่เป็นความเสี่ยง 

คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ    ควรปรับหัวตารางการรายงาน เพื่อลดความสับสนในการรายงานโดย
อาจเพิ่มหัวข้อย่อย ดังนี้ 
     - ความเสี่ยงลดลง 
     - ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ 
     - ความเสี่ยงเท่าเดิม 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อ.ดร.ประสิทธิชัย รัตนเคหกาล กรณีความเสี่ยงที่บอกว่าควบคุมไม่ได้ จะเกิดความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน 

และเรามีวิธีการควบคุมอย่างไร  
 อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ชี้แจงข้อมูล 

สามารถควบคุมได้ เช่น ระบบไฟฟ้า สวท. มีการควบคุมอยู่แล้ว โดยมี
เครื่องปั่นไฟ/มีการ Blackup ข้อมูล/มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ซึ่งถูก
ปรับปรุงไปให้สามารถที่จะรองรับระบบเซิฟเวอร์สามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ว่าที่ร.ต.จราวุฒิ อำนักมณี ปัจจัยเสี่ยง 4 การบุกรุกโจมตีจากภายนอก 
ถ้ามีมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ มีมาตรฐาน
ที่เรารักษามีการอัพเดตอยู่เร่ือยๆ ที่เป็นมาตรฐานของส่วนราชการอยู่แล้ว
น่าจะเป็นแนวทางแก้ไขได้หรือไม่ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ชี้แจงข้อมูล 
สวท.มีระบบ Firewall/ระบบ Antivirus/ระบบสำรองที่  Blackup  ข้อมูล
ไว้ 
     - ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
   แล้วพิจารณาประเด็นต่างๆ ให้ตรงตามหัวหัวย่อยก็จะชัดเจนมากข้ึน 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ (ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งครบวาระ
การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ระยะ 4 ปี  และตามคำสั่งที่  1175/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครบวาระ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือนำพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ หากมีโอกาสเข้ารับตำแหน่งในครั้งต่อไป ขออนุญาตเชิญ
คณะกรรมการทุกท่าน มาเป็นคณะกรรมการอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่  6.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย          
(รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร)  
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่  6.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลา 
2 ปี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ ระบบด้านห้องสมุดด้วยความยินดี 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

 ระเบียบวาระท่ี 6.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อำนักมณี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้โอกาสได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนตัวรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หากมีความประสงค์ให้
ช่วยเหลือ ด้วยความยินดี 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6.5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคุณธนาภรณ์ ฉิมแพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ที่เป็นกรรมการร่วม เห็นการ
เติบโต เห็นการขับเคลื่อน ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่ง มีเรื่องให้ช่วยเหลือ ด้วยความยินดี 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 6.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ (คณาจารย์ประจำ) 
 สาระสังเขปโดยย่อ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
ประสงค์ให้มีการพูดคุย สอบถาม หรือสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ใช้บริการให้มากกว่านี้ เพราะในบางครั้งผู้เข้าใช้
บริการยังไม่รู้ว่าต้องการอะไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือนำมาปรับปรุง และพัฒนาการบริการของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ที่เคยมาเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) เราก็ได้รับประเด็นความต้องการของผู้ใช้บริการจริง ที่ เป็นประโยชน์ต่อการนำมา
ปรับปรุง/พัฒนางานของสำนักวิทยบริการฯ ให้ดีขึ้น เป็นต้น 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2564 

 ระเบียบวาระท่ี 6.7 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 

 สาระสำคัญโดยย่อ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจำ      
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในครั้งที่ 5/2564 สำนักวิทย
บริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการทราบอีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.07 น. 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

 (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 


