
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ครั้งที่ 3/2563 
วันพุธที่  23 กันยายน  2563 เวลา  13.30 น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ รองประธาน 
2. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 3.  ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 4.   ดร.ปกป้อง ส่องเมือง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 5.  อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 6.  อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
  7.  อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 8.  ผศ.พัชร ี สินธุนาวา   ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 9.  ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 10.  ผศ.ปกาศิต เจิมรอด  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
 11.  ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 11.  ผศ.กฤษณะ กันอ่ า  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
 12.  ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
 12.  อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  กรรมการ 
 14.  นางสาวเพลินตา โมสกุล  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  เลขานุการ 
       ส านักวิทยบริการฯ     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
 2. นางยุพิน  กิจที่พ่ึง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางสาวรสสุคนธ ์ ค าสอน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์   บรรณารักษ์ 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
 1. อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ (ติดภารกิจ) 
       และแผนงาน 
 2. นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   (ติดภารกิจ) 
 3. นายสายชน คงคะพันธ์  นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ  (ติดภารกิจ)
  
   
เริ่มประชุม  เวลา  13.30  น. 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

 ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 1. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ก ากับดูแลส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวเพลินตา  โมสกุล เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.              
ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการปรับแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 การด าเนินการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2563   

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมิน
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ
การประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
ให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ ต่อไป 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลใน

จังหวัด ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
ข้อมูลเทียบกับจ านวนต าบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ ตั้งค่าเป้าหมาย   
พ.ศ.2563 ร้อยละ 30 ควรใส่ผลการด าเนินงานตามความเป็นจริง 

ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อ านักมณี ชื่อกลยุทธ์ส านักวิทยบริการฯ ไม่สอดคล้องกับชื่อกลยุทธ์ ของ

มหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นหรือไม ่
 อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการด้านห้องสมุด ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ 

    1 .  กลยุทธ์ที่  2  ของส านั กฯ เป็นการ พัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ และรองรับบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือจัดขอ
งบประมาณ  

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ  การผลิตและพัฒนาครู หมายถึง การพัฒนานักศึกษาครูหรือไม่ 
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน ส านักวิทยบริการฯ จะสามารถด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างไร 
    1. การผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ คือ    
       1.1) การพัฒนานักศึกษาที่อยู่ในกระบวนการผลิตของคณะครุ
ศาสตร์ด้วย พัฒนาครูประจ าการที่ออกไปบรรจุเรียบร้อยแล้ว ครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา คือ ครูที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง ในความผิดชอบของเรา สามารถจัดอบรมและพัฒนาใน
โครงการพี่เลี้ยงของคณะครุศาสตร์ 
       1.2) ส านักวิทยบริการฯ ควรเพ่ิมข้อหรือค าส าคัญถ้าหาก
กลุ่มเป้าหมายมีมาก คือ บุคลากรที่มีความสนใจหรือบุคคลภายนอกที่มี
ความประสงค์เข้าใช้ส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยฯ 

ผศ.กฤษณะ กันอ่ า กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักวิทยบริการฯ ท าได้เพียงพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา   
ส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้ผลิตนักศึกษา ถ้าจะท าให้นักศึกษา กิจกรรม
ต้องไปอยู่ในกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม ปีงบประมาณถัดไปควรทบทวนกลยุทธ์ใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ 1. ขอ้ความ “เกินเป้า” เสนอเป็น “สูงกว่าเป้าหมาย” 

2. เสนอแยกตารางเป็น 
     - บรรลุ/ไม่บรรลุ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
     - บรรลุ (ตามเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย) 
     - คิดเป็นค่าร้อยละการบรรลุ/ไม่บรรลุ 
     - คิดเป็นค่าร้อยละการบรรลุสูงกว่าเป้าหมาย/เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ข้อสังเกตกลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรมตัวชี้วัดประเมินด้วยตัวชี้วัด 4 ตัว มีค่าเป้าหมายแตกต่างกัน 
เช่น ค่าร้อยละ... แต่ผลลัพธ์คือจ านวนกิจกรรม สรุปสถานะว่าบรรลุ 
อาจจะไม่ถูกต้อง เสนอทบทวน 
4. เพ่ือความชัดเจน “สรุปสถานะ” ของผลสัมฤทธิ์ตามแผน ตาม
ตัวชี้วัด หรือ ตามการใช้งบประมาณ เพราะหากพิจารณาแล้วในบาง   
กลยุทธ์ ไม่ถูกต้อง เช่น กลยุทธ์ที่ 3 ตามตามชี้วัด ค่าเป้าหมายไม่บรรลุ 
งบประมาณบรรลุ เสนอทบทวนการน าเสนอใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบการรายงานผล 

เนื่องจากผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวไม่ใช่ 60 คะแนน ตรวจสอบ
ค่าอ่ืน ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ การใช้งบประมาณจริงตามยอดการใช้จริง 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ประจ าปีบ
ประมาณ พ.ศ.2563 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เพ่ือขอความเห็นชอบและรับข้อเสนอแนะ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามตัวบ่งชี้ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ประจ าปีบประมาณ 
พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ าส านักฯ ให้ข้อเสนอแนะ     
ในประเด็นต่างๆ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ ต่อไป 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
คุณธนาภรณ์ ฉิมแพ        การด าเนินงานสอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามวงจรคุณภาพ 
PDCA เสนอให้มีการติดตามผลในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น  

- น าผลส ารวจความต้องการ/จ านวนสถิติการใช้ห้องสมุด จัดท า
แผนพัฒนาห้องสมุด โดยน าเสนอการบริการ และประชาสัมพันธ์ให้
ทราบว่าบริการนี้เกิดจากผลส ารวจนี้ สถิตินี้ ความต้องการนี้ เป็นต้น 

- จัดหาหนังสือเฉพาะทางมาแล้วจากการมีส่วนร่วมอาจารย์มาคัดเลือก
หนังสือ สถิติการใช้เป็นอย่างไร หากน้อย ควรส่งเสริมการใช้ต่อไป เพ่ือ
ความคุ้มค่า และเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ให้อาจารย์มีส่วนร่วม เช่น     
ให้อาจารย์มอบหมายให้นิสิต/นักศึกษาใช้ประโยชน์จากหนังสือที่
คัดเลือกเข้าห้องสมุด 

- ระบบการส่งเกรด พัฒนาปรับปรุงแล้วติดตามผล ส่งแบบ
ส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน/ศึกษาความพึงพอใจหลังการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเป็นข้อมูลต่อยอด 

อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล      มีการเก็บสถิติการเข้าใช้บริการหลายช่องทาง ผู้ใช้เข้าใช้บริการ
สืบค้นข้อมูล เก็บสถิติในลักษณะใด เช่น เก็บสถิติจากผู้เข้าใช้บริการ  
     - เก็บสถิติจากการเข้าถึงเพจที่ใช้บริการ 
     - เก็บสถิติจากการนับตาม User 
     - เก็บสถติิจาก IP ที่เข้าใช้บริการ  
     ควรนับแบบหน่วยเดียวกัน ถึงจะได้ผลที่ชัดเจน 
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 1. ค าท่ีใช้ในการสืบค้นหนังสือ สืบค้นแล้วไม่พบ  

2. ควรตรวจสอบว่าหนังสือมีเพียงหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
3. มีการแจ้งซ่อมออนไลน์ โดยผ่านช่องทางไลน์ เฟสบุ๊ค สถิติการ
สอบถามแบบไหนมากท่ีสุด  
4. สามารถไปศึกษาดูงานเรื่องระบบในการซ่อมออนไลน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง)รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูล ขอพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริการ
จัดการของหน่วยงานสนับสนุนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย   
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากประชุมที่
คณะกรรมการด าเนินงานและด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4.1) 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 พิจารณาขอความเห็นชอบ และขอข้อเสนอแนะ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
 1. ทราบ ความคิดเห็นในบางประเด็น “จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง

ปรับปรุง เสนอทบทวน เนื่องจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับดีมาก 5 คะแนน” 
2. ข้อมูลแผน/ผลใน SAR กับในรายงานวาระที่ 3.1 มีบางข้อมูลไม่
ตรงกับ เสนอสอบทานข้อมูล 

ผศ.พัชรี สินธุนาวา การประเมินตนเองที่ผ่านมา คณะกรรมการให้คะแนนมากกว่า หรือ
น้อยกว่า ที่เราประเมิน 
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คณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล     ได้ 3 

คะแนน เหตุเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ถ้าหากไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โอกาสที่จะได้คะแนนมากกว่าหรือไม่ 

 อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่ได้ 5 
คะแนน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   ส านักวิทยบริการฯ 
ไม่สามารถจัดสอบได้ 
2. ถ้าไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส านักวิทยบริการฯ ก็ได้เพียง 4 คะแนน เนื่องจากชุด
ข้อสอบมีเพียง 200 ชุด ไม่ถึง 50% ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ถ้าปี
การศึกษา 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ 5 คะแนนเต็ม 
เพราะส านักวิทยบริการฯ ใช้ระบบข้อสอบของกระทรวงเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (Digital Economy) นักศึกษาทุกคนสามารถสอบได้ 

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน 1. รอบการประเมินที่ผ่านมา คณะตรวจประเมินคุณภาพ         ได้
ระดับ 4 คะแนน  
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีแนวทางพัฒนา ส่งเสริม       เพ่ือให้
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ IC3 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพท่ีก าหนด 

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด 1. ต้องประสานงานกับงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดู
ข้อมูลการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 
2. สามารถดูรูปแบบการเขียนจากคณะเป็นตัวอย่าง 
3. ควรทบทวนตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
พันธกิจหลัก  
4. ควรปรับลดการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองออก เช่น แผน
ต่างๆ ควรใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  

ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ อ านักมณี การบริหารความเสี่ ยง ในเรื่องจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ภายใน 
เข้าใจว่าในเรื่องของการจัดหา เช่น วีดีโอ ที่มาให้บริการนักศึกษา 
หรือการท าซ้ าของเจ้าหน้าที่ ในแง่มุมของกฎหมายมาตรา 34 การ
ท าซ้ าของบรรณารักษ์ ถ้าท าซ้ าในเชิงวิชาการ ในงานที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ถือ
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามิได้เป็นการแสวงหาก าไร การกระท า
ดังกล่าวต้อไม่กระทบกระเทือนต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขอพิจารณา ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563  

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ น าเสนอข้อมูล ขอพิจารณา ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน Smart 

University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เป็นไปตามระบบและกลไกตามองค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
สนับสนุน ตัวบ่งชี้ 2.3  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1) นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม
มาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ 60 N/A X ไม่สามารถจัดอบรมและเก็บผล
ความพึงพอใจได้ เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19) 2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้
งานเทคโนโลยีดิจิทลั 

ร้อยละ 60 N/A X 

  

หมายเหตุเพิ่มเติม  
 ส าหรับปีการศึกษา 2562 การประเมินความส าเร็จของแผน เป็นการประเมินการด าเนินการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็นว่า  
 1. จากก าหนดการจัดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น นักศึกษาจะไม่สะดวกเดินทางมาสอบที่
มหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไม่เปิดภาคการศึกษา และจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบันในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากจ านวนชุดข้อสอบมีจ ากัด 200 ชุด จึงเห็นว่าให้
น าแผนการจัดสอบที่เตรียมไว้ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ท าให้ต้องมีการเลื่อนก าหนดในการทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 2. การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ในปีการศึกษา 2563 จะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบโดยใช้ชุดข้อสอบ IC3 จ านวน 200 ชุด และครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบโดยใช้ระบบและ
ชุดข้อสอบของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดสอบจ านวน 2 ครั้ง สามารถสนับสนุนให้
จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่ประเมิน ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
 3. ผลที่ได้จะน าไปใช้ส าหรับการประเมินประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 จากสถานการณ์ไม่ปกติด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อ
การพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
คณะกรรมการ ฯ จะทบทวนและปรับปรุงแนวทางส าหรับการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
 พิจารณาขอความเห็นชอบ และขอข้อเสนอแนะ ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 

 

 มติความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ  ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน Smart University 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 ให้ขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในปีถัดไป  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง รายงานผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงาน เรื่อง “การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้
งานเบื้องต้น” เข้าร่วมประกวดคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5/2563 ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
ส านักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี   
พ.ศ.2563  

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลรายงานผลการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี       
พ.ศ.2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.
2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน 
นางสาวก าไล ลิ่มสอน และนางนฤมล พฤกษศิลป์ ผู้ตรวจประเมิน นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ประสานงาน 
และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ โดยผลการประเมินส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียว ของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  ผลการตรวจประเมินการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวประจ าปี พ.ศ.2563 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการ น าเสนอข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับจัดสรรตามงบประมาณ ดังนี้ 
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 ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2563 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  

ล าดับที ่
โครงการหลัก 

(มหาวิทยาลัยฯ) 
ชื่อโครงการ  

(ส านกัวิทยบริการฯ) 
งบประมาณ รวม

งบประมาณ งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. 
1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการ

จัดท าฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ 
พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด   1,897,000  -  -   1,897,000  

2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชน 

กา รพัฒนาคุณ ภาพ ชี วิ ต แล ะ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก 

    800,000  -  -      800,000  

3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่าง
ชาญฉลาด Smart University 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   2,900,000  -  -         
6,026,980  พัฒนาส านักวิทยบริการ  2,500,000     476,980  150,000  

4 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  

โครงการวิทยวิชาการ  -      98,600  -       98,600  

5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร 

บริหารจัดการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

15,069,600     882,420      300,000  6,252,020  

6 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สังคม
สี เ ขี ย ว อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  Green 
University 

โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
 

-     332,000  -      332,000  

รวม 23,166,600  790,000     450,000  5,406,600  
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่อง แจ้งปฏิทินการประชุมครั้งต่อไป 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ า      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในครั้งที่ 4/2563 เป็นวันพุธ 16 
ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนและรายงานความ
คืบหน้าใน การด าเนินงานของส านักฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง ส านักวิทยบริการฯ จะแจ้งไปยังคณะกรรมการ
อีกครั้ง 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
  รับทราบ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 

(ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  


