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รายงานผลการประเมินตนเอง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้   
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  ซึ่งถือว่ากระบวนการที่ส าคัญต่อ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ          
การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ สกอ.      
เป็นกรอบของการประเมินคุณภาพ ดังข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ               
Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนโยบายการบริหารงาน
ภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงาน   
การประเมินตนเอง Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะประกอบ
ไปด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ปรัชญา เป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อ
ผู้บริหาร จ านวนบุคลากร ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ อาคารสถานที่  ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้อ้างอิง
ปรากฏต่อการตรวจประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 
องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 6 เกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ที่  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการด าเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหน่วยงาน         
หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
จักน าข้อมลูของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และน าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

 
 

                                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ   

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กุมภาพันธ์ 2561 
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ส่วนที่ 1  
ส่วนน า 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 1.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประกอบไปด้วย 3 อาคาร คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี 
โทรศัพท์ : 035-245165, 035-242783 โทรสาร 035-245165, Web Site : http ://Arit.aru.ac.th 
เวลาเปิดท าการปกติวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขยาย
เวลาให้บริการช่วงก่อน-หลังปลายภาคสอบ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-23.00 น 
 

 1.3 ประวัติความเป็นมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ คืออาคาร 4 ชั้น เชื่อมต่อกับ
อาคารหลังเดิม และในปี พ.ศ.2538 ได้ท าการขยายพ้ืนที่บริการ จากอาคารหอสมุดเดิมรวมกับ  
อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางพระกรุณาฯ ประทานนามอาคาร หอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่ว
ประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์”  
 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 ส่ งผลให้  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการยกฐานะในครั้งนั้นท าให้ “บรรณราชนครินทร์” ใช้ชื่อใหม่เป็น        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์  
 

ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี 
พ.ศ.2564 
 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. สนับสนุนการเรียนการสอน  
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค ์
1.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
2.  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
3.  การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service) 

 

เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

นโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University) 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
 6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library) 
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นโยบายการประกันคุณภาพ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม 
ดังนี้ 
 1. ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ละคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 
 2. จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพ่ือการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
มาตรฐานสากล 
 3. ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการส านัก ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้
ในการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 
 5. ให้งานประกันคุณภาพหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มี
การน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดกลไกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพ่ือการรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้หน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 
 7. ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลที่ได้จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ 
PDCA 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  อธิการบดี  ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ รองประธาน 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  หวังนิพพานโต  กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา กรรมการ 
6.  ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ   กันอ่ า กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์   มอนไธสง กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
12. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
13. อาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา กรรมการ 
16. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
17. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   เลขานุการ 

 

5. จ านวนบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะ ส านัก ศูนย์ สถาบัน มีต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่เงินรายได้ เป็นต้น 
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 สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 44 คน และเจ้าหน้าที่เงินรายได้ จ านวน 1 คน รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2 นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
3 นางพรทิพย์ เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต 
4 นางยุพิน กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศิลปศาสตรบัณฑิต 
5 นางสาวกัลยา จันทร์โชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
6 นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
7 นายจิรทีปต์ น้อยด ี บรรณารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
8 นายนิทัศน์ รสโอชา บรรณารักษ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
9 นางนภารัตน์ จ าเนียร บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
10 นางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
11 นางสาวนัยนา เพียรคงทอง บรรณารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
12 นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก บรรณารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
14 นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
15 นางละเอียด รามคุณ พนักงานพิมพ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
16 นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
17 นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
18 นางฤทัยรัตน์ กิจที่พ่ึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
19 นางสาวมัทนียา หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
20 นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
21 นายอ านาจ แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
22 นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
23 นายภูวนาถ นาควรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
24 นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
25 นายณเรศณ ์ จิตรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
26 นายมานิช โชติช่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
27 นายสายชน คงคะพันธ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
28 นายสายันต์ ชิตถุง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
29 นายสมยศ เฉลยมณ ี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
30 นายสมชาย เพ็ญสุข ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
31 นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
32 นางศิริพร แจ่มจ ารัส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
33 นางสาวชลธิชา สว่างอารมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
34 นางสาวอัญชลีพร เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
35 นายอ าพล เกิดชนะ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
36 นายเจษฎา พานแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
37 นางรักษ์ เกษมสังข ์ คนงาน ประถมศึกษา 
38 นางสาวสมศรี รัมมะมนต ์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
39 นางบุปผา ชมวงษ์ คนงาน ประถมศึกษา 
40 นางเบญจา ผลโต คนงาน ประถมศึกษา 
41 นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ ์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
42 นางจินดา ไพยกาล คนงาน ประถมศึกษา 
43 นางมาลี รื่นรมย์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
44 นางอุษา บุญโสม คนงาน ประถมศึกษา 
45 นายทิพย์ รามคุณ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
6. ข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่ 
อาคารสถานที่ 
 ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย         
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประกอบไปด้วยจ านวนอาคาร 3 อาคาร 1 ห้อง
ประชุม คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพ้ืนที่การเรียนรู้อย่างเป็นสัดส่วน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการรักการอ่าน เปิดกว้างส าหรับทุก
การเรียนรู้ ในพื้นที่บริการและกิจกรรมส่งเสริมกับทุกความต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการจัดพ้ืนที่ใน
ส่วนส านักงานและส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารส านักวิทยบริการ 2 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคาร
บรรณราชนครินทร์ 4 ชั้น และอาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดพ้ืนที่ส าหรับ
ให้บริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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อาคารสถานที่ 
 พ้ืนที่บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการให้บริการดังนี้ 

1. อาคารส านักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ 
  ชัน้ที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก 1 ห้อง   
    ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง  
    มุมสบาย 
     

  ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
    ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 23 ที่นั่ง 1 ห้อง 
    ห้องบริการ VDO On demand 19 เครื่อง   
    บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง 
    ห้องบริการคาราโอเกะ 4 ห้อง 
 

 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ 
  ชั้นที่ 1 ห้องรองผู้อ านวยการ 1 ห้อง 
     ห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 ห้อง 
    บริการรับฝากของ  
    บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
    บริการวารสารปัจจุบัน   
    บริการหนังสือเยาวชน 
    นิทรรศการหมุนเวียน     
    มุมหนังสือใหม่    
     มุมห้องสมุดเสริมสุข 
     คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 10 เครื่อง        

      

  ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 
     บริการวารสารล่วงเวลา       
     บริการหนังสืออ้างอิง 
     บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น   
      ศูนย์ภาษาอาเซียน      
     ห้องซ่อมบ ารุงหนังสือ 1 ห้อง      
      คอมพิวเตอร์สืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 2 เครื่อง  
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  ชั้นที่ 3 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000–500 
     ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ห้อง  
     เคาน์เตอร์ บริการยืม–คืน หนังสือ   
     ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 1 ห้อง  
     ห้องสมุดกฎหมาย 1 ห้อง 
     บริการถ่ายเอกสาร 
     ห้องพระ 1 ห้อง   
     คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง 
      

  ชั้นที่ 4 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 600–900  
     บริการหนังสือต าราภาษาอังกฤษหมวด 000-900 
     บริการหนังสือนวนิยาย      
     ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 1 ห้อง     
    ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ห้อง  
    คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 2 เครื่อง          
    ห้องหนังสือโครงการชุมชน 1 ห้อง  
     

 3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร 

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง 
     ห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง 
     ห้องพักอาจารย์นิเทศ 1 ห้อง  
     ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง 
     ห้องเรียนภาษา ELLTS จ านวน 1 ห้อง 
     ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง 
     ที่นั่งอ่านหนังสือ จ านวน 4 ที่นั่ง      
 

   ชั้นที่ 2 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 ห้อง 
     ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
     ห้อง Server 1 ห้อง 
     ห้องพักอาจารย์ภาคคอมฯ 1 ห้อง 
     ห้องเรียน 3 ห้อง 
     ห้องสตูดิโอ 1 ห้อง 
     ห้องรับรองการประชุม 1 ห้อง 
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 เวลาเปิดท าการ 

  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  08.00-18.30 น.  
  วันเสาร์-อาทิตย์     เวลา  08.00-16.30 น. 
  เปิดให้บริการ เวลา   16.30-23.00 น. (เฉพาะช่วงก่อนสอบและหลังสอบกลาง
ภาคและปลายภาค) 
 

งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 
16,517,504 บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) จ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้ 
 1. แผ่นดิน จ านวน 12,486,400 บาท 
 2. บกศ.  จ านวน   2,687,344 บาท  
 3. กศ.บป. จ านวน   1,313,760 บาท  
 4. บัณฑิต จ านวน       30,000 บาท   
 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

รวม 
บกศ. กศบป. บัณฑิต 

1. งบด าเนินการ 
   1.1 ค่าตอบแทน - 150,800 - - 150,800 
   1.2 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ - 1,324,477 362,258 30,000 1,716,735 
   1.3 ค่าสาธารณูปโภค - - 12,000 - 12,000 
2. งบลงทุน 
   2.1ค่าครุภัณฑ์ 6,886,500 1,212,067 939,502 - 9,038,069 
   2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 
3. รายจ่ายอื่น 5,599,900 - - - 5,599,900 

รวม 12,486,400 2,687,344 1,313,760 30,000 16,517,504 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ และ
ได้น ามาบูรณาการ เพ่ือใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ส านักวิทยบริการฯ ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ 
ซ่ึงแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสมัฤทธ์ิผล เม่ือเสรจ็สิน้ทุกโครงการ 
 

การจัดสรรงบประมาณ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับ 
2. น ารายละเอียดของงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาความส าคัญ และความเหมาะสม 
3. พิจารณาโครงการและงานประจ า ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
4. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
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5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมประกัน
คุณภาพส านักวิทยบริการฯ มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย สิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ 
5.2 งบบ ารุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน

กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 
 

การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
 เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเงิน พัสดุ ได้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2. จัดท าแบบรายงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน    

ฝ่ายวางแผน และพัฒนา 
5. เมื่อจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่าย ได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์

อักษรถูกต้อง 
6. ด าเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์มีด าเนินการจัดซื้อทุกรายการ 
7. ใช้ประโยชน์วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

 

7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
ที่ได้จัดท าขึน้เพื่อติดตาม การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ 
โดยมุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบกลไกในการควบคุม (Quality  Control) การตรวจสอบ (Quality 
Auditing) และการประเมิน (Quality Assurance) ในระดับส านัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย 
1.1  มีคณะกรรมการภายใน 
1.2  มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในส านักวิทยบริการฯ 
1.3  มีระบบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.4  ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการฯ รับทราบและด าเนินการ 
1.5  มีการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภาพ

ภายในและเตรียมรับประเมินจากภายนอก 
2. มีการก าหนดความรับผิดชอบ ในระบบประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับส านัก มีความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
2.1  ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้รองผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  



12 
 

โดยวิเคราะห์แผนประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  มีการจัดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าค ารับรองกับ
อธิการบดี มีเป้าหมายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 
 

8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด กรรมการและเลขานุการ 
 

 ผลการประเมินคุณภาพใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ
ประเมิน ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ 

4 6 ข้อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

4 5 ข้อ 5 ดีมาก 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 4 5 ข้อ 4 ดี 
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 8 ข้อ 5 ดีมาก 
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ 4 4 ข้อ 4 ดี 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 5 ข้อ 4 ดี 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.4 ดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ 4.5 ดี 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
 องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้) 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีต่อไป ควรเพิ่มประเด็นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยด้วย 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในส านักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติ” และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวบ่งชี้) 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่สอดคล้อง
กั บ คว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการ
ก าหนดหน่วยจัดหารายได้ไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงาน ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจะท าให้ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ และสามารถน า
งบประมาณไปพัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและ
กลไก สามารถน าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ  หรือ แผนภาพ เ พ่ือให้ เห็น
แนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่าย
ต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการขั้น
ต่อไปได ้
2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้
บรรลุสู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการในระยะยาว และ
ควรน าวิ ธีการ เทียบเคียงมาตรฐาน
คุณภาพ (Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์
ในการน าเสนอข้อมูล 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู ้

2 . 4  ร ะบบ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ”  แ ล ะ ค ร อบ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายเป็นภาระงาน 
2. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพเน้นในดา้นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลมุทั้ง   
3 ด้าน 
 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

- 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

1. แบบรายงานภาระงาน
ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
(ประเภทสนับสนุนวิชาการ) 
 

2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร     
ส านักวิทยบริการฯ ณ 
ส านักวิทยบริการฯ 
มรภ. เพชรบรุี เมื่อวันท่ี 10-
11 พฤษภาคม 2561 
 

3. การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกนัคณุภาและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการ 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้  

1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง โดยเพิม่
รูปแบบแผนภูมิการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
 

- 1ต.ค.60- 
30ก.ย.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

ไม่ได้จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560 
แล้ว ส านักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด า เนินประกัน
คุณภาพและด าเนินงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัว
บ่งช้ีควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทบทวนเกณฑ์การประเมิน 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน 

- 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking) 
มาเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

1. จัดท าคู่มือ“การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
 พร้อมกับท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
2. อบรมเผยแพร่องค์ความรู ้
3. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู ้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์

- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 

- 

1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ด้านห้องสมุด 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศกึษา 
2. ค าสั่งท่ี 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้นห้องสมดุ 
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   
2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ได้แก่ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 ผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบท่ี 1    การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   : การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ :  นางพรทิพย์  เดชรอด 
      นายสายชน  คงคะพันธ์ 
      นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
      นางนภารัตน์  จ าเนียร 
      นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
      นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ประสานงาน     นางยุพิน    กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย 
      นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมี
การบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี       
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุง        
พ.ศ.2561และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ตามค าสั่งที่ 24/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเดอะ ลอท์ฟ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
บุคลากรของส านักเข้าร่วม จ านวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจากว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาให้ความรู้ เ พ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2))  
 

 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์ 
Swot ร่วมกันเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง : S 
 S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการจัด 
 S2. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น 
 S3. มีการให้บริการและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดในเชิงรุก   
 S4. การงาน  IT แบบ One Stop Service 
 S5เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น 
 S5. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) 
ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรีสิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
 S6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ด้าน IT  และงานห้องสมุด)โครงการ
เครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค(ภาคกลาง) 
 

จุดอ่อน : W 
 W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
 W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล   



20 
 

 W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ และล้าสมัย 
 W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
 W6. งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค มีไม่เพียงพอ 
 W7. ห้องสมุดยังขาดการพัฒนาทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเข้าใช้บริการ 
 W8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนน้อย 
 

โอกาส : O 
 O1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนา 
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
 O2. ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 O3. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
 O4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
 O5. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ 
 O6. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน  
 

อุปสรรค : T 
 T1. การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสัดส่วนน้อย   
 T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ าท่วม เป็นต้น 
 T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
 T4. เครือข่าย Uninet  มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
 T5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพัฒนา 
 T6. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูง 
 T7. สภาพ/รูปแบบการท างาน มีความเสี่ยง SO : 
ST : 
 ST1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (S1,2,3,4,5,6 : 
T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)  
 ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
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WO : 
 WO1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : 
O1,2,3,4,5,6) 
 WO2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : O1,2,3,4,5,6) 
 WO3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6 : O1,2,3,4,5,6) 
 WO4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : O1,2,3,4,5,6)  
 

WT: 
 WT1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : T4,5,6) 
 WT2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : T5,6,) 
 WT3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6,7 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 WT4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : T7) 
(เอกสารหมายเลข สวท.1-1.1(3))   
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) น าเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4)) 
 

 และเสนอเข้าวาระเพ่ือพิจาณาในคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5))  
 

 เมื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) เรียบร้อยแล้ว  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน    
พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ตามค าสั่งที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีแผนดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6))  
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งบประมาณ 

กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน/บาท 

งบแผ่นดิน งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,486,400 บาท 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการ 
งบบกศ. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 2,687,344 บาท 
 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทย

บริการฯ 
 งานส่งเสริมวิทยวิชาการ 
งบกศ.บป. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 2,687,344 บาท 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทย

บริการฯ 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2561 จ านวน 10 โครงการหลัก 15 ตัวชี้วัด โดยใช้คณะกรรมการมีกระบวนการดังนี้ 
 1. น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งครบทุกพันธกิจของส านักฯ 
 3. น าเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับทราบและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ตามพันธกิจและงบประมาณท่ีได้รับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
 4. ทั้งนี้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่บุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ 11 โครงการ  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
แผนงาน/โครงการ 

ล าดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต 
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ         3,000,000.00  (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
2 6115000003 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
         2,599,900.00  

(1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

3 6115000007 จัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         6,886,500.00  
(1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

4 6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ           281,000.00  (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (3) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
5 6115000006 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
            642,840.00  

(2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

6 6115000008 พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            306,200.00  
(2) งบ บกศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

7 6115000009 บริหารจัดการส านกัวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            245,237.00  
(2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

8 6115000011 จัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,212,067.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

9 6115000005 บริหารจัดการส านกัวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            114,258.00  
(3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

10 6115000004 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             260,000.00  (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
11 6115000012 จัดซื้อครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            939,502.00  (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

 รวมงบประมาณ (บาท)       16,487,504.00  
   (เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8))  
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 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือท าความเข้าใจให้กับบุคลากรในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9))  
 

 รวมทั้งมีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11))  
   

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเร่งรัดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกับ
มหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12))  

 

 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(13))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งที่ 38/2560 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการ      ท าหน้าที่เป็นประธาน 
 2. รองผู้อ านวยการ     ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
 3. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 
 

 โดยก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 4. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1))  
 

 คณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ การจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละประเด็น และ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีการระบุความ
เสี่ยงตามตาราง ดังนี้ 
 1. อัคคีภัย 
 2. ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง Data Center (ปัจจัยภายใน) 
 3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 
 4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2))  
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 ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. อัคคีภัย 1. ไฟฟ้าลัดวงจร 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 

สูงมาก
4x5=25 

1ต.ค.60-30
ก.ย.61 1 

2. ด้านระบบควบคมุอุณหภูมิห้อง 
Data Center (ปัจจัยภายใน) 

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

สูงมาก 
4x4 = 20 

ต.ค.60-30
ก.ย.61 

2 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานท่ี 

สูง 
4x4=16 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

3 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไมค่รอบคลมุ
พื้นให้บริการ 

1. งบประมาณไมเ่พียงพอ ปานกลาง
3x2=6 

ต.ค.60- 

30ก.ย.61 

4 

 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอันดับและเลือกปัญหาความเสี่ยงจากการอัคคีภัย เป็นอันดับแรก  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอวาระเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุม เห็นควรให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนความเสี่ยงและน าเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4)) 
  

 คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริการความเสี่ยง จัดประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ การจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละ
ประเด็น และน าเข้าวาระเพ่ือสืบเนื่อง ในคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีการระบุความเสี่ยงตามตาราง ดังนี้ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. อัคคีภัยภายในห้อง  
(ห้อง Data Center) 

1. ไฟฟ้าลัดวงจร 
2. สารเคมีในถังระบบดับเพลิงปรมิาณ
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

สูงมาก
4x5=25 

1ต.ค.60-30
ก.ย.61 1 

2. ด้านระบบควบคมุอุณหภูมิห้อง 
Data Center (ปัจจัยภายใน) 

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

สูงมาก 
4x4 = 20 

ต.ค.60-30
ก.ย.61 

2 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานท่ี 

สูง 
4x4=16 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

3 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไมค่รอบคลมุ
พื้นให้บริการ 

1. งบประมาณไมเ่พียงพอ ปานกลาง
3x2=6 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

4 

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5))  
 

 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อได้ความเสี่ยงสูงมาแล้ว 
คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริการความเสี่ยง ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดกิจกรรม เป้าหมาย แนวทาง มาตรการการป้องกันและก าหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
1. อัคคีภัยภายในห้อง  
(ห้อง Data Center) 

1. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง (ห้อง Data Center) ประจ าสัปดาห์ 
2. มีการบ ารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน 
3. มีการเติมน้ ายาสารเคมีในถังดับเพลิง (ห้อง Data Center)     
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

2. ด้านระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง Data Center 
(ปัจจัยภายใน) 

1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงประจ าสัปดาห์ 
2. มีการบ ารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน 
3. มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงและติดตั้งให้
พร้อมใช้งาน 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

1. ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายประจ าวันทุกวัน 
2. ซ่อมบ ารุงเมื่อมีความผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้ทันที 
3. มีการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
และล้าสมัย 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่
ครอบคลมุพื้นให้บริการ 

1. ตรวจสอบการท างานของระบบอินเตอร์เนต็ไรส้าย 
2. จัดซื้อระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้าย 
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายเจษฎา สมสุขพืช 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6))  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงตามแนวทาง
มาตรการการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่าความเสี่ยงลดลงจากปีที่แล้ว และได้พบความเสี่ยง
นอกเหนือจากความเสี่ยงเดิม คือ  

1. ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เกิดความล้มเหลว  
2. ระบบเครือข่ายล้มเหลว  
3. การป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
4. การละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

 

 ซึ่ งความเสี่ ยงทั้ ง  4 ความเสี่ ยงนี้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี      
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ในการก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

ระดับความส าเร็จ จ านวนเงิน 
ส าเร็จ ไม่

ส าเร็จ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั จ ฉ ริ ย ะ         
(Smart University) 

3  - - 12,486,400 12,085,251.83 96.78 

2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ (Green University) 

2  - - 359,495 352,197.54 97.97 

3. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6  - - 3,641,609 3,604,659.83 94.99 

รวม 11  - - 16,487,504 16,042,109.20 97.30 
 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(1))  
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 จากการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักได้น าเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร ดังนี้ 
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 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกประเภท 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(2))  
 

 2. แผนงานประชุม ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากร เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(3))  

 

 3. แผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
การท างานให้ดีขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(4))  
 

 4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายและแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ 
  - รอบท่ี 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป 
  - รอบท่ี 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(5))  
 

 5. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
  - การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ิมช่องทางการ
บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด้วยตนเองที่หน้าระบบ ท าให้ลด
ขั้นตอนและประหยัดเวลาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(6))  
 

  - การน า Google Apps มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Gmail การใช้ Google Docs/Google Drive/Google Calendar 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(7))  
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการ 
1. น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. เพ่ิมช่องทางในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืน 
3. เพ่ิมช่องทางการคืนโดยมีตู้รับคืนหนังสือ
บริเวณด้านหน้าห้องสมุด  
4.  เ พ่ิมเครื่ องคอมพิวเตอร์  ส าหรับสืบค้น
สารสนเทศภายในอาคารส านักวิทยบริการฯ 
5.  การอบรมการใช้ ฐานข้อมูลต่ างๆ เ พ่ือ
สนั บสนุ น ก าร จั ด กา ร เ รี ยนกา รส อนของ
มหาวิทยาลัย 
6. ขยายเวลาในการให้บริการในช่วงนักศึกษา
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเปิดบริการ
เวลา 23.00 น. 
7. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
เพ่ือน าผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการของส านักวิทยบริการฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ และของคณะ/หลักสูตร โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด า เนินงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือท าหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและด าเนินงาน
ในการจัดหาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด  
2. มีการประชุมด าเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/
ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสนเทศของส านัก
โดยระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณและ
ร่ วมพิจารณาแนวทาง ในการจัดหา ทรัพยากร
สารสนเทศ 
3 .  ก าหนดกิ จกรรมในการจั ดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ มีส่ วนร่ วมในการคัด เลือก/เสนอรายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ส านักด าเนินการจัดหา 
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรอย่าง
ทั่วถึง จ านวน 30,000 บาทต่อหลักสูตร 
4. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร/
สาขาวิช าต่ า งๆ  ที่ มี การ เรี ยนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย  
5. ด าเนินการจัดท ารายงาน การจัดหา/จัดซื้อ
ทรั พยากรสารสน เทศ  ประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ.2561 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(8))  
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4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บางส่วนการบริหารงานภายใน โดยมีการมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่แก่รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงานที่ชัดเจน ตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน และภาระงานตามโครงสร้าง 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 หมายเหตุ 
แบ่งโครงสร้างเป็น 7 กลุ่มงาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4. งานวิทยวิชาการ 
5. งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย 
6. งานระบบสารสนเทศ 
7. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบ่งโครงสร้างเป็น 10 กลุ่มงาน 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานวิทยวิชาการ 
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. งานบริหารระบบ 
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
8. งานเครือข่าย (Network)               
9. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักวิทยบริการฯ ได้แบ่ง
ส่วนการบริหารงานภายใน
ออกเป็น 10 กลุ่มงาน 
เ พ่ือให้การบริหารภายใน
ส านักฯ มีความสะดวกและ
คล่องตัวในทางปฏิบัติ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่ เน้น
ด้ านการบริ หารและการ
บริการเป็นส าคัญ สามารถ
ก าหนดค่าเป้าหาย ตัวชี้วัด 
KPI ของหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและก าหนด
ภาระงานให้ตรงกับต าแหน่ง 
ความรู้  ความสามารถของ
บุคลากรมากขึ้น 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(9))  
 

 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้รองผู้อ านวยการและ
บุคลากรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุตัวชีวัดการ
ปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดัง ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(10))  
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานโดย
การส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ลงจดหมายข่าว การจัดท าเว็บไซต์ Facebook Line               
เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(11))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลา ตาม รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(12))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยส านักวิทยบริการฯ   
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ได้รับทราบ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(13))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดย
หน่วยตรวจสอบภายได้ ซึ่งได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และได้ด าเนินตามค าแนะน าของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตาม บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.11.1/6 ลงวันที่ 16 มกราคม 256 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้ ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(14))  
 

6. หลักการส่วนร่วม (Participation) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การพัฒนา การตัดสินใจ และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
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 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะท างานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
  

 โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(15))  
 

 2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือท าหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและด าเนินงานในการจัดหาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(16))  
 

  2) มีการประชุมด าเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ โดยระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณและร่วม
พิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(17))  
 

  3) ก าหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ส านักวิทยบริการฯ 
ด าเนินการจัดหา ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรอย่างทั่วถึง จ านวน 30,000 บาท    
ต่อหลักสูตรดังรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อประจ าหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(18))  
 

  4) ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(19))  
 

 3. การส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือมีหน้าที่ด าเนินการ
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ทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลประเมินระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(20)) 
 

 จากการทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ครอบคลุมในประเด็น
หลักๆ 5 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลที่จะเป็นตัวแทนประชากรผู้ท าแบบ
ส ารวจ โดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ ซึ่งมีจ านวนประชากรแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ 
ดังนี้ 
 

ปะเภทสมาชิก จ านวนคน 
นักศึกษา 285 
บุคลกรสายสนับสนุน 28 

รวม 313 
 

ที่มา : ระบบห้องสมุด VTLS รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 โดยมีการแจกแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้นับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ.2561 ในทุกจุดที่ให้บริการภายในส านัก ได้ท าการส ารวจ 2 รอบ คือ (รอบ 6 
เดือน เริ่มเดือน ต.ค.60-31 มี.ค.61 และรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.61-เม.ย.61-ก.ย.61)  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(21))  
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่น าหลักการ
กระจายอ านาจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและด าเนินงานโดยจะเห็นได้จากโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ  
 1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จ านวน 3 งาน ได้แก่ 
  1. อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการงานบริหาร 
  2. อาจารย์ทัศนีย์ สุทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการงานวิทยวิชาการ 
  3. อาจารย์อธิบ โพทอง  รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่  หัวหน้าส านักงาน 
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 โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
มีการท าแผนปฏิบัติราการระยะสั้นๆโดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา มีการ
มอบหมายภาระงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ ตรวจสอบงานที่เจ้าหน้าที่ท าส าเร็จ 
ประเมินผลงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนในสายงานและให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายส านักวิทยบริการฯ/
ภาระงานตามโครงสร้าง และค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหัวหน้า) 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(22))  

 การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(23))  
 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการก าหนดระเบียบ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ สามารถให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือให้การด าเนินการของส านักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งหมวด หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก 
 หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 6 การเงิน 
 ดังระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(24))  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด กรอบ
แนวทางในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีในเชิงประจักษ์ มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(25))  
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยก าหนดสิทธิ์ต่างๆ ตามประเภทของผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร จ านวน ระยะเวลา 
นักศึกษา  
- ปริญญาตรี หนังสือ  

วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

7 เล่ม 
7 เล่ม 
7 แผ่น 

7 วัน 
7 วัน 
1 วัน 

- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

10 เล่ม 
10 เล่ม 
10 แผ่น 

14 วัน 
14 วัน 
1 วัน 

บุคลากร 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ, ลูกจ้างชั่วคราว 
   - ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

20 เล่ม 
20 เล่ม 
20 แผ่น 

120 วัน 
120 วัน 
1 วัน 

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

7 เล่ม 
7 เล่ม 
7 แผ่น 

14 วัน 
14 วัน 
1 วัน 

สมาชิกบุคคลภายนอก หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

3 เล่ม 
3 เล่ม 
3 แผ่น 

7 วัน 
7 วัน 
1 วัน 

 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(26))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ได้ก าหนดโครงการ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

บุคลากร 50 คน บุคลากร 39 คน 
มีการพัฒนา 50 คน มีการพัฒนา 39 คน 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(27))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจ านวนวันที่
ปฏิบัติงานเท่าๆกัน โดยค านึงถึงความเสมอภาค ตาม รายชื่อกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์   
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(28))   
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.1.5 
เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบจากผู้ดูแลเกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนและส่งเสริมให้มีการบุคลากรในหน่วยงาน 
การรายงานและเสนอรายชื่อกลุ่มงาน จ านวน 10 งาน โดยผู้บริหารได้มีการหาข้อตกลงร่วมกับ
บุคลากร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยซึ่งมติที่ประชุม รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 หน่วยงานบริหาร มีหน่วยงานย่อยและบุคลากรตามสายงาน ดังนี้ 
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู้อ านายการ 
 3. อาจารย์อธิบ   โพทอง   รองผู้อ านวยการ 
 4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์   รองผู้อ านวยการ 
 5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่   หัวหน้าส านักงาน 
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งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2. นางพรทิพย์    เดชรอด            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางกัลยา    จันทร์โชติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นางละเอียด   รามคุณ   พนักงานพิมพ์ ส.3 
 2. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง   บรรณารักษ ์
 3. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก   บรรณารักษ ์
 4. นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง        บรรณารักษ ์
 5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์          บรรณารักษ ์
 6. นางสาวยุธิดา    เข็มปัญญา  บรรณารักษ ์
 7. นางศิริรัตน์    โพธิ์ภิรมย์          ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด    
 8. นางศิริพร    แจ่มจ ารัส  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
 9. นายสายันต์   ชิตถุง   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 10. นายทิพย์   รามคุณ   เจ้าหน้าที่เงินรายได้ส านัก 
 

งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายนิทัศน์   รสโอชา             บรรณารักษ ์
 2. นางนภารัตน์  จ าเนียร   บรรณารักษ ์
 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง             บรรณารักษ ์
 2. นายจิรทีปต์    น้อยด ี   บรรณารักษ ์
 3. นายสมชาย   เพ็ญสุข             ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
 4. นายสมยศ   เฉลยมณ ี  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 5. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
 6. นางสาวอัญชรีพร   เหลืองธรรมชาติ  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้                 
 1. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นางสาวมัทนียา  หามาลัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 

งานบริหารระบบ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายณเรศณ์   จิตรัตน์             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
 2. นายเจษฎา   สุขสมพืช           นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
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งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล               
 1. นายอ านาจ    แก้วภูผา            นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
 

งานเครือข่าย (Network) 
 1. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 2. นายสายชน   คงคะพันธ์          นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
 3. นายธีระ     เอ็งวงษ์ตระกูล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
 4. นายอ าพล    เกิดชนะ     ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา      
 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 1. นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์          นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
 2. นายมานิช    โชติช่วง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
 1. นายวรพจน์   วรนุช   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                          
 2. นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(29))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ และได้ก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ทบทวนติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(QIP) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่ง 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ทั้งหมดมีหน้าที่ ดังนี้   
 1. ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
 3. เป็น “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้ 
 4. เป็น “Master Trainer” ด้านการจัดการความรู้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1))  
 

 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการด าเนินงาน ได้มีการประชุมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปี พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม 31120 
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้บุคลากรมี
ส่วนรวมในการเสนอประเด็นความรู้ได้แก่  ประเด็นการจัดท าเว็บไซต์ ประเด็นการบริการเชิงรุก และ 
ประเด็น One Stop Service เพ่ือรวบรวมเป็นองค์ความรู้  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เป็นไปตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ มติที่ประชุมเลือก ประเด็น One Stop Service  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยได้
ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

 1. การก าหนดตัวบ่งชี้ความรู้  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็น
ความรู้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้(KM) พ.ศ.2561 ประเด็น 
“One Stop service” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย คือ บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 



42 
 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ และให้บุคลากรประจ า
ที่ปฏิบัติงานได้พูดถึงประสบการณ์และกระบวนการการให้บริการ ใช้เวลาในการพูดขึ้นอยู่กับ
กระบวนการให้บริการแต่ละงานซึ่งไม่จ ากัดเวลาเพ่ือให้ผู้พูดไม่ประหม่า และเลขานุการท าหน้าที่ใน
การพิมพ์บันทึกท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้สร้างและแสวงหาความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง  

 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ  สรุปประเด็น One Stop Service 
จัดระบบด าเนินการจัดการความรู้ 5 ด้าน 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการ
สมัครสมาชิก และการบริการยืม-คืนด้วยตนเอง 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่อง
ทางการแนะน าหนังสือ 3. ด้านการแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล 4.ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัย
และวิทยานิพนธ์ 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร และน าไปจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ 

 4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประมวล
และกลั่นกรองความรู้  “One Stop service” ที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ ตามประเด็นเนื้อหา 5 ด้าน 
 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในสมัครสมาชิกและการบริการยืม – คืน
ด้วยตนเอง   
 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่องทางการแนะน าหนังสือ  
 3. ด้านการแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล  
 4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร 
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้พิจารณาเพ่ิมเติมประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและประชุมพิจารณาเพ่ือ
เผยแพร่ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อพิจารณา  
 

 5. การเข้าถึงองค์ความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบของเอกสารคู่มือ One Stop Service และสรุปองค์ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
Facebook ARIT แจกให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่าย
องค์ความรู้โดยการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษา 
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 7. การเรียนรู้ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรู้โดย
การแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
ความรู้ One Stop Service การน าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ และเกิดปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร 
สามารถก าหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการท างานเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดย อาจก าหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือ
ปฏิบัติจริง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2))  
 

 คณะกรรมการท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ มีความคิดเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 13 งาน คือ  
 1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)  
 2. หน่วยงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม –คืน บริการวารสารและ
สิ่งพมิพ์ต่อเนื่อง งานวิทยานิพนธ์ และงานบริการจดหมายเหตุฯ)  
 3. หน่วยงานบริการงานส านักงาน (งานงบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)  
 4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)   
 5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
วิธีการจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) จ านวน 8 ครั้ง ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันที่  23 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครัง้ที่ 2 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 
 ครั้งที่ 3 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 4 วันที่   4 เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 5 วันที่  23 เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 6 วันที่    3 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 7 วันที่  23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 8 วันที่  23 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมต้นโมก  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3))  

 

 คณะกรรมท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดท าเป็นคู่มือ “One Stop service” และมอบหมายให้ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงานน าไปถ่ายทอดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานบริการของแต่กลุ่มงานพร้อมการน าเสนอ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรม
ท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประกวดองค์ความรู้เรื่อง “One Stop service”   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4))  
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 ส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพเป็นเจ้าภาพซึ่งร่วมกับ คณะ ส านักฯ 
สถาบัน ทั้งนี้ส านักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับดี 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
5. จัดท าแผนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ตามค าสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1))  
 

เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2561–2564 และมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
บริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตราก าลังของ
ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งได้มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2)) 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
แบ่งงานออกเป็น 10 งาน  ดังนี้  
 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานวิทยวิชาการ 
 3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. งานบริหารระบบ 
 7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 8. งานเครือข่าย (Network) 
 9. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
 

ซึ่งมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการก าหนดจัดสรรต าแหน่งภายใน           
ส านักวิทยบริการฯ  อัตราก าลังที่ได้วิเคราะห์ไว้ควรมีทั้งหมด 39 อัตรา  

ปัจจุบันส านักวิทยบริการฯ  มีอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง  จ านวน 34 อัตรา โดยมี
อัตราก าลังประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   จ านวน  1  อัตรา (ข้าราชการพลเรือน) 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  3  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
4. บรรณารักษ ์ จ านวน  8  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
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5. บรรณารักษ์ จ านวน  1  อัตรา   (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน  7  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  9  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  2  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 

 

การบริหารงานบุคคล ส านักวิทยบริการฯ ใช้หลักเกณฑ์การคิดภาระงานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 1 ต าแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 230 วัน/1 ปี  ดังนั้น จึงได้มีการจัดท า
การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละต าแหน่งไว้แล้วในเล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561–2564)  ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561–2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ 2 มีนาคม 2561 โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)  
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4)  
 

 และได้ด าเนินการจัดท าเล่มแผนแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5)) 
  

  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ตามหัวข้อที่ตรงกับต าแหน่งและสายการท างานของบุคลากร  เช่น 
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ด้านห้องสมุด 
- สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้ งที่  8 ระดับนานาชาติ            

วันที่ 6–9 ธ.ค.60 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่   
- ประชุมวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เ พ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม           

วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

และฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” วันที่ 29 ม.ค.61 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library  วันที่ 2 ก.พ.
61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ.นครราชสีมา   

- ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพ่ือเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” วันที่ 19 ก.พ.61  ณ สกอ. กรุงเทพฯ 

- อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือการสืบค้น (ออนไลน์)  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ   

- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ วันที่ 21–23 มี.ค.61 
ณ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับ
วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลเอกสารส าคัญขององค์กร    
วันที่ 31 ส.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 
- ประชุมการให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ออนไลน์  วันที่ 27 ธ.ค.61  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา (Wunca ครั้งที่ 36) วันที่ 16–19 ม.ค.61   
- ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 
- สัมมนา Thailand 4.0 : Turnaround to new Trust Economy” วันที่21 ก.พ.61   

ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ

ในสถาบันอุดมศึกษา  วันที่ 8–9 มี.ค.61             
- ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพฯ 
- เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ (CSIC) และ OpenLab  ของผลิตภัณฑ์หัวเว่ย  

วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G Tower พระราม 9 กรุงเทพฯ 
- อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018  วันที่ 25–26 เม.ย.61           

ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการฯ  กรุงเทพฯ 
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- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการปชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ   

- โครงการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย”  ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพฯ   
 

ด้านบริหารจัดการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 23–24 พ.ย.60 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี   
- สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.61  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จ.ลพบุรี   
- ศึกษาดูงานเ พ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโ ลยีสารสนเทศ            

วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ ส านักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรุบรี  จ.เพชรบุรี   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศ  (Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6))  
 

 ส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
และผลงานการวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่  1–2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่        
จ.นครราชสีมา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7)) 

 

ส านักวิทยบริการฯ  สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้จัดท าโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 เพ่ือให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งจากประสบการณ์–กรณีศึกษา ปัญหา
อุปสรรคจากการศึกษาดูงาน  ตลอดจนการน าเอาแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ต่อไป และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการ
ฯ ได้จัดให้ไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 10–11 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัฏเพชรบุรี  

 

จากการศึกษาดูงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผู้บริหารและบุคลากรได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติ งาน และการพัฒนางานในส่วนของ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว และเยี่ยมชมใน
ทุกส่วนงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8)) 
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 มหาวิทยาลัย  มีการให้ความรู้ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ทั้งนี้เพ่ือให้ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9))  

 

มหาวิทยาลัย มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน  
15,000  บาท/ปี  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลส าหรับตนเอง, บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท/ปี  สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อสัญญาจ้างรายปีให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาโดยได้รับ
ค่าจ้าง รายเดือนจากงบประมาณรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 11 คน และคนงาน  
จ านวน 10 คน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ด ี

 

มหาวิทยาลัย  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส านักวิทยบริการ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนในแต่
ระดับการประเมิน ดีเด่น ดีมาก และดี ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดี สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรน าสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของส านักฯ  

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการก ากับติดตาม โดยมีค าสั่งที่ 
021/2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ช่วง 

- ช่วงที่ 1  วันที่  1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
- ช่วงที่ 2  วันที่  1  เมษายน – 30 กันยายน 2560 

 

การประเมินแต่ละช่วง  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  ใน
การมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10))   
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 ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเผยแพร่ในรูปของเอกสาร/แนวปฏิบัติ/คู่มือต่างๆ การเผยแพร่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพ่ือติดตามการน าความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเอง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11))  
 

        ส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งยังไม่บรรลุ 1 กิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานจ านวนมาก และสถานที่ไม่
เอ้ืออ านวย ซึ่งจะได้พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป   
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6)  

 

  และได้จัดท าแบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมดังนี้  

1. การประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
2. อบรมพัฒนาบุคลากร จ านวน  3 ครั้ง 
3. อบรมงานประกันคุณภาพ 
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) จ านวน 1 ครั้ง 
5. อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ านวน 1 ครั้ง    

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(12)  
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
 ตามค าสั่งที่ 25/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(1))  
 



52 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560        
เพ่ือทบทวนและจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ/ส านัก/สถาบัน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(2))  
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(3))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นระบบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 
 1. พันธกิจและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 4. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 5. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(4))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานตามปกติ โดยให้บุคลากรมีการทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานตามปกติของบุคลากร ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม
และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(5))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย 
 1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพ คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งและ
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อก ากับดูแลตัวบ่งชี้ในการ ดังนี้  
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ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (P)

2. วางแผนประชุมทบทวนและปรบัปรงุแผนการด าเนินงาน

   3.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   3.2  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ

   3.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   3.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   3.5   ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   3.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   4.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

  4.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ
  4.3 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   4.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   4.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   4.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2561

 (1 ตลุาคม 2560-30 กันยายน 2561)

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน

3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบง่ชี้ เพ่ือรองรบัการประเมิน (D)

แผนการด าเนินงาน
ตลุาคม 2560-กันยายน 2561
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   5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.59-ม.ีค.60) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน
               6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ด าเนินงานทบทวน

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(6))  
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ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและประสานงาน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามกรอบเวลาเพื่ อ ให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์  

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
 

คณะกรรมการด า เนินงาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

นางพรทิพย์ เดชรอด 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัย เสี่ ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  

อาจารอธิบ โพทอง คณะกรรมการด า เนินงาน
บริหารความเสี่ยง 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่ างครบถ้วน ทั้ ง  10 ประการ       
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ คณะกรรมการธรรมภิบาล นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง
ที่มี อยู่ ในตั วบุคคลทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ KM 

นางนภารัตน์ จ าเนียร 

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน  

อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย คณะกรรมการด า เนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 

นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน 

6 .  ด า เนิ นงานด้ านการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บพันธกิ จและพัฒนาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 

อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
อาจารย์อธิบ โพทอง 

คณะกรรมการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพ 

นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 
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ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและประสานงาน 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :  
ระดั บคว ามส า เ ร็ จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด า เนินงาน
ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริ การที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการ เ รี ยนรู้ ด้ าน
ห้องสมุด 

นางสาวเมตตา สังข์ทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

นายนิทัศน์ รสโอชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

อาจารย์อธิบ โพทอง คณะกรรมการด า เนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :  
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์อธิบ โพทอง คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ 

 

โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 1. รวบรวมเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ประชุมคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. จัดท าเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวก ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(7))  
  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 13 ค าสั่ง เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะท างานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
 เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(8))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือติดตามการควบคุมด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานข้อมูล ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(9)) 
  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 
มกราคม 2561 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(10))  
 

 2. มีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ
เสนอข้อมูลการรายงานต่อผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ มีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ในการตรวจสอบ
ข้อมูลการด าเนินงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน วันที่ 2 ตุลาคม 
2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย และนางสางเบญจรักษ์ ชิดชาญชัย เป็น
คณะกรรมการ Pre-Audit ก่อนจัดส่งรายงาน (SAR) กับมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(11)) 
 

 3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงาน โดยก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวัน 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับหน่วยงาน
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สนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค าสั่งที่ 781/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน วันที่ 7 กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(12))  
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกๆ ปีงบประมาณ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 
6 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 

4.50 คะแนน 4.50 คะแนน 5.00 คะแนน 
คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดีมาก 

  

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13))  
 

 4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ทบทวนและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Quality Improvement Plan) 2561 ตามตารางต่อไปนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(14))  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ”  แ ล ะ ค ร อบ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายเป็นภาระงาน 
2. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพเน้นในดา้นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลมุทั้ง   
3 ด้าน 
 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

- 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

1. แบบรายงานภาระงาน
ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
(ประเภทสนับสนุนวิชาการ) 
 

2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร     
ส านักวิทยบริการฯ ณ 
ส านักวิทยบริการฯ 
มรภ. เพชรบรุี เมื่อวันท่ี 10-
11 พฤษภาคม 2561 
 

3. การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคณุภาและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการ 
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องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้  

1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง โดยเพิม่
รูปแบบแผนภูมิการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
 

- 1ต.ค.60- 
30ก.ย.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

ไม่ได้จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560 
แล้ว ส านักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด า เนินประกัน
คุณภาพและด าเนินงาน    ส านัก
วิทยบริการฯ 

   2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัว
บ่งช้ีควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทบทวนเกณฑ์การประเมิน 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน 

- 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking) 
มาเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

1. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
พร้อมกับท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
2. รวบรวมองค์ความรู้ของแนว
ปฏิบัติที่ด ี
3. อบรมเผยแพร่องค์ความรู ้
4. จัดท าเว็บไซตเ์ผยแพร่องค์
ความรู ้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์

 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คณะกรรมการ 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 
คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูด้้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้นห้องสมดุ 
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
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สรุปรายงานการประเมินความส าเร็จ 
ของพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรลุ ก าลัง
ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การบรหิารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 5.00 คะแนน) 
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บริหาร งานตามปกติ ”  และครอบคลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้เป็นตัวช้ีวัดในการ
ประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.40 คะแนน) 
1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม 
ซึ่ ง จะท า ให้ ง่ า ยต่ อการที่ จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้        
2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ 
(Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์ในการ
น าเสนอข้อมูล 

1. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมิน 
 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมโครงการ/กิจกรรม 6 กิจกรรม    
  

ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 100 ประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการส าเร็จ มี 6 กิจกรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(15))  
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สวท.1.1-1(1) ค าสั่ งที่  24/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง คณะกรรมการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2561  

งานแผนและ 
งานงบประมาณ 

สวท.1.1-1(2) โครงการอบรมงานประกันคุณภาพ ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(3) การวิเคราะห์ SWOT  
สวท.1.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

ครั้งที่ 8/2560 
 

สวท.1.1-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 

 

สวท.1.1-1(6) ค าสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560   

 

สวท.1.1-1(7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-1(8) แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
ครั้งที่ 8/2560 

 

สวท.1.1-1(10 http://arit.aru.ac.th/qualityarit.html ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(12) แบบรายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 

สวท.1.1-1(13) รายงานการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3/2561 

 

สวท.1.1-2(1) ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

งานประกันคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยง 

สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3/2561 

 

สวท.1.1-2(3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง  
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สวท.1.1-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มิ.ย.61 

 

สวท.1.1-2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561 

 

สวท.1.1-2(6) เอกสารแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง  
สวท.1.1-2(7) แผนบริหารความเสี่ยง 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

สวท.1.1-3(1) - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง        
พ.ศ.2561) 
- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพและ

หลักธรรมภิบาล 
สวท.1.1-3(2) คู่มือประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561  
สวท.1.1-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ

ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.1.1-3(4) แผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
สวท.1.1-3(5) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-3(6) ภาพประกอบการยืม-คืน ด้วยตนเอง  
สวท.1.1-3(7) การเข้าใช้ Google Apps  
สวท.1.1-3(8) - ภาพแสดงการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ค าสั่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- รายงานทรัพยากรที่ได้รับการจัดซื้อทรัพยากร/รายงานผลการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-3(9) - โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ค าสั่งการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-3(10) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สวท.1.1-3(11) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ส านัก  
สวท.1.1-3(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
สวท.1.1-3(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1/2561 
 

สวท.1.1-3(14) บันทึกข้อความรับที่ 49/2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินรายได้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สวท.1.1-3(15) ค าสั่งคณะกรรมการ 
1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่  40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

 

สวท.1.1-3(16) ค าสั่งที่ 40/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 

 

สวท.1.1-3(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
สวท.1.1-3(18) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
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สวท.1.1-3(19) - บันทึกข้อความเสนอหนังสือ 
- แบบฟอร์มการเสนอหนังสือ 

 

สวท.1.1-3(20) ค าสั่ งที่  36/2560 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

สวท.1.1-3(21) ผลประเมินระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

สวท.1.1-3(22) โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวท.1.1-3(23) 1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

สวท.1.1-3(24) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 

 

สวท.1.1-3(25) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สวท.1.1-3(26)   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 

 

สวท.1.1-3(27)   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-3(28)   - บันทึกข้อความ ศธ 0550.1/1150 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการด าเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
- บันทึกข้อความ ศธ 0550.8.1/210 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

สวท.1.1-3(29)   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2561 
- โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-4(1) - ค าสั่งที่  03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพและการ
จัดการความรู้ 

สวท.1.1-4(2) แผนการจัดการความรู้  
สวท.1.1-4(3) รายงานการประชุมการจัดการความรู้  
สวท.1.1-4(4) คู่มือ“One Stop service”  
สวท.1.1-4(5) - บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2.1/ว250 เรื่องขอเชิญหน่วยงานเข้า

ร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- ประกาศหมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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สวท.1.1-5(1) ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

งานประกันคุณภาพ
และแผนพัฒนา

บุคลากร 

สวท.1.1-5(2) เล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564  
สวท.1.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ครั้งที่ 1–2/2561 

 

สวท.1.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 

 

สวท.1.1-5(5) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 

 

สวท.1.1-5(6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  

 

สวท.1.1-5(7) ค าสั่งที่ 35/2561 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
งานและผลงานการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 

 

สวท.1.1-5(8) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-5(9) บันทึกข้อความขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-5(10) ค าสั่ง เรื่องการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-5(11) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม  
สวท.1.1-5(12) แบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562) 
 

สวท.1.1-6(1) ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพ 

สวท.1.1-6(2)) - เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
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คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 
สวท.1.1-6(3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับส านัก/สถาบัน  
สวท.1.1-6(4) เล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-6(5) ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-6(6) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สวท.1.1-6(7) ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-6(8) 1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

สวท.1.1-6(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-6(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท ี1/2560 

 

สวท.1.1-6(11) - เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561 
- บันทึกข้อความเชิญ Pre-Audit 

 

สวท.1.1-6(12) ค าสั่งที่ 781/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-6(13) - เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2559-พ.ศ.2561  
สวท.1.1-6(14) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

 

สวท.1.1-6(15) รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) พ.ศ.2561 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
  -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
  -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
  -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
 3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3.51 
 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปี
ต่อไป 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปี 2560 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้งานดังกล่าวเป็นไปตามระบบ 
คณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2560 ได้จัดท าแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการประจ าปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจ าปี 2561โดยครอบคุลมการ
ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้    
 1. กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 5. ด้านระบบสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1))   
 แผนดังกล่าว จัดท าโดยการน าผลการส ารวจความต้องการประจ าปี 2561 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจประจ าปี 2560 เป็นแนวทางการจัดท าแผน ได้มีการถ่ายทอดและด าเนินการ
ตามแผนเป็นระยะ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปรับปรุงแผนการให้บริการเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การด าเนินการบริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การด าเนินการดังกล่าวมีการ
ติดตามและขับเคลื่อน โดยคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2561 (ค าสั่งที่ 36/2560 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560) 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2))  
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2561  

รายการด าเนินงาน 
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 หมายเหตุ 

1. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
และน าผลปรับปรุงแผนการบริการ 

10             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

 
 

           

3. ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
ประจ าปี 2561 

 
 

           

4. ก าหนดแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

 
 

           

5.ด า เนินการตามแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 

           

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ  

      

คร้ังที่1 
     

คร้ังที่2 
  

7. ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินการด าเนินงาน  

      
 

      

8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การให้บริการ ประจ าปี 2561 

     
 

 

คร้ังที่1 
     

คร้ังที่2 
 

9 .  ส รุ ป ร าย ง านผลด า เ นิ น ง าน ระดั บ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ SAR 
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน2561)  

 

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์ 
- ระเบียบการ
ให้บริการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
 

1.เพื่อให้
ผู้รับบริการทราบ
ระเบียบและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการ
ให้บริการของ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง 

1. ก าหนดและเผยแพร่ระเบียบ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
เว็บไซต์  Facebook และการ
จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการ
ให้บริการสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดส าหรับนักศึกษา
ใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอิง
บัตรนักศึกษาท่ีออกโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความล่าช้า  

1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์ส านักวิทยวิทยบริการฯ 
www.arit.aru.ac.th/2018 
และจดัท าป้ายแสดงระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติในการเข้าใช้บริการของส านักวิทย
บริการฯ  
2. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2561 
3. นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้รับการปฐมนิเทศ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและ
เข้าใช้ห้องสมุดได้สะดวกข้ึน 
5. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าใช้ได้หลากหลายช่องทาง
และสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง 
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินก าหนดมีจ านวนน้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. งานบริการ
สารสนเทศ 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
จัดอบรม
บุคลากรด้าน
การบริการที่ดี 
การสร้าง
มนุษยส์ัมพันธ์
ที่ดีในการ
ให้บริการและ
การปฏิบัติงาน  

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบงานและภาระ
งานที่รับผิดชอบ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น รองรับการ
ให้บริการที่มีความ
หลากหลาย 
3. เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจ าทุกจุด
บริการของห้องสมุด  

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง การ
บริการ“One Stop 
Service” เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประชุมสัมมนาและศึกษาดู
ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้ครบทุก
ชั้นของห้องสมุด 
  

1.การจัดการความรู้เรื่อง
การบริการ “One Stop 
Service” 
2.ส านักวิทยบริการฯ จัด
และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ 
3.จัดให้มีจุดบริการครบทุก
ชั้นของห้องสมุดเพ่ือให้
บริการตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศ 
4.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ สามารถ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า
สารสนเทศของจุดบริการอ่ืนๆ
ของห้องสมุดได้และสามารถ
ให้บริการแทนจุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าประจ า
ชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
   

 
 

 
 
 
 
 



77 
 

3) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การจัด
สภาพแวด
ล้อมให้เอ้ือ
ต่อการ
เรียนรู้ 
 

เพ่ือพัฒนาสถานที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ  ใ ห้ มี
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  เช่นมี
ความเป็นสัดส่วน มี
ป้ายบ่งบอกแหล่ง
สารสนเทศชัดเจน 
สถานที่มีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม มี
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
   

1. จัดหาเก้าอ้ีที่นั่ง
เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุงและท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
4 ปรับปรุงห้องน้ าให้
พร้อมใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ าดื่มให้
พร้อมบริการ 
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
Wi-Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ิมเติม 
8. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

1. ส านักวิทยบริการฯมี
การจัดหาเก้าอ้ีเพ่ือ
ให้บริการเพิ่มเติม 
2. มกีารจัดพ้ืนที่สีเขียวทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
3. มีการจัดหา
เครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม
และมีการวางแผนการท า
ความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพ 
4 มีการตรวจสอบห้องน้ า
เป็นระยะเพ่ือให้ห้องน้ า
พร้อมใช้งาน 
5. มีการจัดหาและซ่อม
บ ารุงตู้น้ าดื่มเพ่ือให้บริการ 
6. มีการขยายพ้ืนที่
ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi 
เพ่ิมมากข้ึน 
7. จัดหาคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้บริการเพ่ิมข้ึน 

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มีบรรยากาศดี
ส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่ประหยัดพลังงาน 
จ านวน 4 เครื่องและมีการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิดการช ารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอ 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการเพิ่ม จ านวน 80 เครื่อง 
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม 
116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 

1.
คณะกรรมการ
ด้านสถานที่สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
8. มีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการ
ให้บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
9. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่างๆของส านักวิทยบริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ      
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ง านพัฒน า
คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
บริการของ 
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ให้สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
ประจ าจุดบริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง ตลอดเวลาท า
การ ตั้งแต่08.00-16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการให้บริการในช่วง
สอบปลายภาคเรียน ตัง้แต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มือจัดการความรู้
เร่ืองการใหบ้ริการแบบ ONE 
STOP SERVICE 
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและสารสนเทศ
อื่นๆรวมทั้งน าคณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน  

1. จุดบริการมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 
8.00-16.30 น.  
2. ส านักวิทยบริการฯ มีการ
จัดพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
3. จัดให้มีการขยายเวลา
ให้บริการนอกเวลา 16.30-
23.00 น. ในช่วงปลายภาค
เรียน 2 ภาคเรียน 
4. มีเผยแพร่คู่มือการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การให้บริการ
แบบ ONE STOP SERVICE 
ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที ่
5. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
6. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา
ท าการ 8.00-16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่สามารถใช้เสยีงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวกขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชัน้ 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการนอก
เวลา 16.30-23.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การให้บริการแบบ 
“ONE STOP SERVICE”  ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการด้าน
คุณภาพการให้บริการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

1. งานบริการ
สารสนเทศ 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
 
 

ผลิต พัฒนาและ
จัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่การจัดหา
และพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก ่ 

   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย ์
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหต ุ
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลนภ์าษาตา่งประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(The Integrated Library 
System) เพื่อจัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่สัมพนัธ์
และต่อเนื่องกัน ในการปฏบิัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด 
ได้แก่ งานจัดหา งานท ารายการบรรณานุกรม และงานยืม-
คืน  
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ Online Public 
Access Catalog (OPAC) เครื่องมือส าหรับช่วยค้นหาและ
แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้
ผู้ใช้บริการได้รบัทราบ 
4.พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง และ
เพิ่มจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ในแต่ละฐานข้อมูล 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิี่
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น 
การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยตนเอง การจัดการสารสนเทศ
ที่มีความหลากหลาย 
3.เพิ่มและพัฒนาช่องทางการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้
ตอบสนองผู้ใช้บริการ  
4.เพิ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการ
เรียนการสอน 
5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านระบบสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการฯต้องม ี
1.ฐานข้อมูลห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
จ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับ
การพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ระบบสบืค้นสารสนเทศ 
(OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 
ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมี
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
สนับสนนุการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
เพิ่มข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 

1.งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
2.งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
    

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จ ติดตามการด าเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนและ
สามารถสรุปผลการด าเนินการตามแผนการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้     
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1))  

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใชบ้ริการส านัก
วิทยบริการฯผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการจัดท า
ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของส านักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดส าหรับ

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินก าหนดมีจ านวนน้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 125,001 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 108,891 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 93,958 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 24 46 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 24 52 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 68 146 

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบรายบุคคล แบบ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมข้ันตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การยืม
ต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  
3. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตนระหว่างการ

 
27 สิงหาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 
 

11 มกราคม 
2561 
 
 
15-30  มกราคม 
2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
นักศึกษาใหม่ผ่านเวบ็ไซต์ 
โดยไม่ต้องอิงบตัรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความล่าช้า 

ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใช้บริการของห้องสมุด  
- จัดท าป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จ านวน  1 ป้าย 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดท าป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 81.0 

 
มีนาคม/สงิหาคม
2561 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง 
การบริการ“One 
Stop Service” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ 
สามารถตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศของ
จุดบริการอ่ืนๆของห้องสมุด
ได้และสามารถให้บริการ
แทนจุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า
ประจ าชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาการให้บริการเพ่ิมเติม 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564  โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้ 
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31  ครั้ง  43 คน 
- เข้ารับการอบรมภายใน   18  ครั้ง  45 คน 
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน   (รอผลใหม่) 
 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 80.8  

พฤษภาคม 
2561 

 
ตุลาคม2501-
กันยายน2561 

 
 
 

รายงานผล 
27 กันยายน

2561 
มีนาคม/สงิหาคม

2561 
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3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. จัดหาเก้าอ้ีที่นั่ง
เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุงและท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
4 ปรับปรุงห้องน้ าให้
พร้อมใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ าดื่ม
ให้พร้อมบริการ 
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพ่ิมเติม 
8.จัดหา
โสตทัศนปูกรณ์ที่

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา
และผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่
ประหยัดพลังงาน จ านวน 4 เครื่อง
และมีการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า อย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ า
ได้รับการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน
ทุกครั้งที่เกิดการช ารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการเพ่ิม จ านวน 
80 เครื่อง 
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้

1. จัดหาเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
เพ่ิม 20 ตัว  
2. การจัดพ้ืนที่สีเขียวส าหรับบริการ 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร  และ
จัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุง     ภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม 
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
3. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง  
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเกา่เพ่ิมเติม  
  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง 
  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง  
  ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 2 เครื่อง 
- มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า ทุก ๆ  
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบ    สาธารณูปโภค
ในห้องน้ า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหา
และซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ (เอกสารซ่อม) 
5. มีการแจ้งตู้น้ าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ช ารุด แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
และไม่ได้มีการจัดหาเพ่ิมเติม เนื่องจากตู้น้ าดื่มช ารุดหลังการใช้จ่าย
งบประมาณ 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

27พฤศจิกายน2561 
 
ตุลาคม 2560-กันยายน 
2561 (รูปภาพ) 
 
 
 
เมษายน 2561 
27 กุมภาพันธ์.61 
 
 
 
ตุลาคม และ กรกฎาคม 
 
 
1 กุมภาพันธ์ 2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

ครอบคลุม 116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน 
จ านวน 5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 
24 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 
3 เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆของส านักวิทย
บริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31117/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20 เครื่อง  
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพ่ิมเติม 116 จุด เพ่ือให้การใช้
บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิมได้แก่ 
  - จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
  - จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 
  - จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
  - จัดซื้อชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
  - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
      - Access Point 52 ตัว 
      - Switch 24ช่อง 10 ตัว 
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว 
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด  
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2 

 
 
 
5 กุมภาพันธ์    2561 
20 กุมภาพันธ์  2561 
22 พฤศจิกายน 2561 
1,20 กุมภาพันธ์ 2561 
13 พฤศจิกายน  2561 
29 มีนาคม  2561 
 
 
มิถุนายน 2561 
 
 
มีนาคม,สิงหาคม 2561 
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้
บริการประจ าจุด
บริการ โดยไม่เวน้
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
ตลอดเวลาท าการ 
ตั้งแต่08.00-16.30 น.
ให้ครอบคลุมพื้นที่
บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการให้บริการ
ในช่วงสอบปลายภาค
เรียน ตั้งแต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มือจัดการ
ความรูเ้ร่ืองการ
ให้บริการแบบ ONE 
STOP SERVICE 
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 8.00-
16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อ
รองรับพฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่สามารถใช้เสยีงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดย
ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 
ไปชัน้ 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการนอกเวลา 16.30-23.00 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การ
ให้บริการแบบ “ONE STOP 
SERVICE”  ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP 
SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่

1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าประจ าชั้น 4 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 
4 
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ท า
การลงชื่อขอใช้ 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการนอกเวลาของส านักวิทยบริการฯ 
ร้อยละ 79.6 
4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE 
และมีการจัดท าคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ 
5. มีการส ารวจความต้องการและด าเนนิการจัดหาสารสนเทศใหต้รงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวชิา และเปดิโอกาสให้
ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตาม
งบประมาณที่มีการตัง้ไว้ ซึ่งได้จ านวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
       - หนังสือ          129,470           รายการ 
       - วารสาร          220                รายการ 
       - หนังสือพิมพ์     15                 รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   20,950  รายการ     

ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
มิถุนายน 2561 
มิถุนายน 2561 
 
เมษายน 2561 
มีนาคม,สิงหาคม 2561 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
ห้องสมุดเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆรวมทั้ง
น าคณาจารย์คัดเลือก
หนังสือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน 

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บรกิารไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิด
เป็น ร้อยละ 79.6 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-
Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The 
Integrated Library System) เพ่ือ
จัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่ 
งานจัดหา งานท ารายการบรรณานุกรม 
และงานยืม-คืน  

ส านักวิทยบริการฯต้องมี 
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ด้านระบบสารสนเทศ 
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวน
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

ฐานข้อมูล 2561 
วิทยานิพนธ์ 1140 
วิจัยอาจารย์          26 
จดหมายเหตุ       301 
ต าราหลัก                    1244 
ต าราวิชาการ         128 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
1,587 

 
482,387 

วิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

11 ฐาน 

ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

129,470   

2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix 

   
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ 
Online Public Access Catalog 
(OPAC) เครื่องมือส าหรับช่วยค้นหา
และแสดงรายละเอียดรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ 
4.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
3. ท าความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และส านัก
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ฐานข้อมูล 
Ebcohost และฐาน IG  
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(Access Point) เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 
116 จุด ดังนี้ 
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)        จ านวน 5 จุด 
- อาคารวิทยบริการ (15)                  จ านวน 2 จุด 
- อาคาร 317                                จ านวน 4 จุด 
- อาคารส านักงานอธิการบดี              จ านวน 9 จุด 
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)          จ านวน 6 จุด 
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)            จ านวน 6 จุด 
- โรงอาหาร                                  จ านวน 4 จุด 
- อาคารครุศาสตร์ (46)                    จ านวน 6 จุด 
- อาคาร 70 ล้าน                           จ านวน 6 จุด 
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42)    จ านวน 6 จุด 
- อาคารดนตรี                               จ านวน 4 จุด 
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์     จ านวน 22 จุด 
- กองพัฒนานักศึกษา                      จ านวน 2 จุด 
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา              จ านวน 4 จุด 

 
4 เมษายน 2561 
 
 
27 กุมภาพันธ์ 2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
- อาคารท้องฟ้าจ าลอง                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารประถมสาธิต                       จ านวน 3 จุด 
- อาคารสาธิตปฐมวัย                        จ านวน 1  จุด 
- อาคาร 1                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 2                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 4                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 5                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 6                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 7                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จ านวน 3 จุด 
- หอประชุมมหาวิทยาลัย                   จ านวน 2 จุด 
- อาคารโรงยิม                                จ านวน 1 จุด 
    เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-
Fi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) 
ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 
802.11nแ ล ะ พ้ื น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยการ
ให้บริการ SSID ส าหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้
ส าย  Wi-Fiได้ ก าหนดชื่ อของช่ องสัญญาณ( SSID) 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่
ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 
802.11a, b, g, n, ac) 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 80 เครื่อง  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20  เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/1   จ านวน 20  เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20  เครื่อง  
3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม
มี 1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
ระบบสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 79.4 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2561 ซึ่งมีผลการด าเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1))   

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใชบ้ริการ
ส านักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการ
จัดท าปา้ยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ
ประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 
1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของส านัก

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ
ได้ง่าย และปริมาณการคืน
หนังสือเกินก าหนดมีจ านวน
น้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการทุกจุด
บริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 125,001 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 108,891 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 93,958 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 24 46 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 24 52 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 68 146 

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบรายบุคคล 
แบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้น
หนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัคร
สมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
3. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตน
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
วิทยบริการฯได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ส าหรับนักศึกษาใหม่
ผ่านเวบ็ไซต์ โดยไม่
ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีความลา่ชา้ 

บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ระหว่างการเข้าใช้บริการของห้องสมุด  
- จัดท าป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จ านวน  1 ป้าย 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดท าป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 81.0 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง 
การบริการ“One 
Stop Service” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ 
สามารถตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าสารสนเทศของจุด
บริการอ่ืนๆของห้องสมุดได้
และสามารถให้บริการแทน
จุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า
ประจ าชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาการ
ให้บริการเพิ่มเติม 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยมีกลยุทธ์ใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน
และภาระงานที่รับผิดชอบ  มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้ 
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31  ครั้ง  43 คน 
- เข้ารับการอบรมภายใน   18  ครั้ง  45 คน 
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน   (รอผลใหม่) 
 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80.8  
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3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1. จัดหาเก้าอ้ีที่
นั่งเพ่ิมขึ้นให้
เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคาร
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุง
และท าความ
สะอาด
เครื่องปรับอากา
ศ 
4 ปรับปรุง
ห้องน้ าให้พร้อม
ใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ า

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่
ประหยัดพลังงาน จ านวน 4 เครื่องและ
มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ าได้รับ
การซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่
เกิดการช ารุด อย่างทันต่อความต้องการ
ใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษา
และผู้ใช้บริการเพ่ิม จ านวน 80 เครื่อง 

1. จัดหาเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. การจัดพ้ืนที่สีเขียวส าหรับบริการ 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร  
และจัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุง     ภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม 
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
3. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง  
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเกา่เพ่ิมเติม  
  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง 
  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง  
  ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 2 เครื่อง 
- มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า ทุก ๆ  
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบ    
สาธารณูปโภคในห้องน้ า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซ่อม
ได้รับทราบปัญหาและซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้
บริการ (เอกสารซ่อม) 
5. มีการแจ้งตู้น้ าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ช ารุด แต่ไม่สามารถ
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ดื่มให้พร้อม
บริการ 
6. เพิ่มจุด
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต Wi-
Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพ่ิมเติม 
8.จัดหา
โสตทัศนปูกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

7. เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้
ครอบคลุม 116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน จ านวน 
5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 24 
ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 
เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการ
วิชาการต่างๆของส านักวิทยบริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ซ่อมแซมได้ และไม่ได้มีการจัดหาเพ่ิมเติม เนื่องจากตู้น้ าดื่มช ารุด
หลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31117/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20 เครื่อง  
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพ่ิมเติม 116 จุด เพ่ือให้
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิม
ได้แก่ 
  - จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
  - จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 
  - จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
  - จัดซื้อชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
  - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
      - Access Point 52 ตัว 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
      - Switch 24ช่อง 10 ตัว 
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว 
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด  
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2 
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1. ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่
เพื่อให้บริการ
ประจ าจุดบริการ 
โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
ตลอดเวลาท าการ 
ตั้งแต่08.00-
16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่
บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการ
ให้ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการ
ให้บริการในช่วง
สอบปลายภาค

1. จุดบริการทุกจุด มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 
8.00-16.30 น. โดยไม่
เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้า
ส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้อง
กลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่
สามารถใช้เสียงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการ
อินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการโดยย้าย
เคาน์เตอร์บริการยืม-

1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพ่ิมเติมจุดบริการเพ่ือสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าประจ าชั้น 4 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพ่ือความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพ่ิมแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 4 
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ท าการลง
ชื่อขอใช้ 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของส านักวิทยบริการฯ ร้อยละ 
46.1 
4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE และมีการ
จัดท าคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ 
5. มีการส ารวจความต้องการและด าเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการ
สารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จ านวน
สารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
เรียน ตั้งแต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มอื
จัดการความรู้เร่ือง
การให้บริการแบบ 
ONE STOP 
SERVICE 
5. จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือก
หนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆ
รวมทั้งน า
คณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน 

คืน จากชัน้3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
นอกเวลา 16.30-23.00 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีคู่มือ การให้บริการ
แบบ “ONE STOP 
SERVICE”  ไว้ศึกษา
เพื่อให้สามารถบริการ
ได้แบบ “ONE STOP 
SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือ
และสารสนเทศที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

       - หนังสือ          129,470           รายการ 
       - วารสาร          220                รายการ 
       - หนังสือพิมพ์     15                 รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   20,950  รายการ        
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 
79.6 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ได้แก่การจัดหาและ
พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องหลักสูตรการเรียน
การสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ 
(E-Library) 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(The Integrated Library 
System) เพ่ือจัดการงานของ

ส านักวิทยบริการฯต้องมี 
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ด้านระบบสารสนเทศ 
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวนสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 

ฐานข้อมูล 2561 
วิทยานิพนธ์ 1140 
วิจัยอาจารย์          26 
จดหมายเหตุ       301 
ต าราหลัก                    1244 
ต าราวิชาการ         128 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
1,587 

 
482,387 

วิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

11 ฐาน 

ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

129,470   

2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของ
ห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งาน
ท ารายการบรรณานุกรม และ
งานยืม-คืน  
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ 
หรือ Online Public Access 
Catalog (OPAC) เครื่องมือ
ส าหรับช่วยค้นหาและแสดง
รายละเอียดรายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รวมถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ 
4.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ท าความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือการใช้ฐานข้อมูล Ebcohost และฐาน IG  
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ได้แก่ 
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) 
เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 116 จุด ดังนี้ 
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)        จ านวน 5 จุด 
- อาคารวิทยบริการ (15)                  จ านวน 2 จุด 
- อาคาร 317                                จ านวน 4 จุด 
- อาคารส านักงานอธิการบดี              จ านวน 9 จุด 
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)          จ านวน 6 จุด 
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)            จ านวน 6 จุด 
- โรงอาหาร                                  จ านวน 4 จุด 
- อาคารครุศาสตร์ (46)                    จ านวน 6 จุด 
- อาคาร 70 ล้าน                           จ านวน 6 จุด 
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42)    จ านวน 6 จุด 
- อาคารดนตรี                               จ านวน 4 จุด 
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์     จ านวน 22 จุด 
- กองพัฒนานักศึกษา                      จ านวน 2 จุด 
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา              จ านวน 4 จุด 
- อาคารท้องฟ้าจ าลอง                     จ านวน 3 จุด 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
- อาคารประถมสาธิต                       จ านวน 3 จุด 
- อาคารสาธิตปฐมวัย                        จ านวน 1  จุด 
- อาคาร 1                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 2                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 4                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 5                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 6                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 7                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จ านวน 3 จุด 
- หอประชุมมหาวิทยาลัย                   จ านวน 2 จุด 
- อาคารโรงยิม                                จ านวน 1 จุด 
    เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi แก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) ด้วยมาตรฐาน
IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 802.11nและพ้ืนที่ที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID ส าหรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fiได้ก าหนดชื่อของช่องสัญญาณ
(SSID) ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่ระยะทาง และ
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac) 
4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20  เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/1   จ านวน 20  เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20  เครื่อง  
4.3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง 
จ านวน 50 เครื่อง 
4.4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง ให้ เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ คิด
เป็น ร้อยละ 79.4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการประชุมเพ่ือด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ   
 มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14-
17 สิงหาคม 2561 
 โดยผลรวมของการประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย=4.00) คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังนี้  
  

ประเด็นความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม ร้อยละ 
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.03 4.05 4.05 81.0 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.02 4.04 4.04 80.8 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 3.92 4.01 4.01 80.2 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.96 3.98 3.98 79.6 
-  ด้านระบบสารสนเทศ  3.93 4.02 4.02 79.4 

รวม 3.97 4.01 4.01 80.2 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ประจ าปี พ.ศ.2561และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจ าปี      
พ.ศ.2561 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการด าเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

 สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปี 2561 
 

ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ท าระบบลงทะเบียนเรียนให้มันดีหน่อย เว็บ
ล่มประจ า 
- การให้บริการเป็นระบบและเรียบร้อย 
- การให้บริการมีความเรียบร้อย ดูแลอย่างไม่
บกพร่อง 
- สะดวกไม่มปีัญหา 
- ป้ายแนะน าหนังสือไม่ชัดเจน 

- ปรับแนวทางการลงทะเบียน 
- ปรับปรุงป้ายแนะน าหนังสือ 
- ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

- ดีมาก 
- แม่บ้านท าความสะอาดสุดยอดมากๆ 
- เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการไมสุ่ภาพ โดยเฉพาะจุด
ยืม-คืนหนังสือ พูดจาห้วนๆ พูดแข็ง พูด
มะนาวไม่มีน้ า อยากให้ท าหนา้ที่ในการ
ให้บริการให้ดีกว่านี้ 
- ควรมีท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส 
- เจ้าหน้าที่ควรพูดให้เสียงดังฟงัให้ชัดเจน มีสี
หน้ายิ้มแย้มบริการอย่างด ี
- สุภาพ ให้ค าแนะน าดี ไม่มีปญัหา 
- สุภาพเรียบร้อย ใส่ใจนักศึกษาดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

3) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

- ท าสถานที่สาธารณะบา้ง ให้มีพื้นที่ไดน้ั่ง
ท างานสบายๆ 
- ที่จอดรถส าหรับมอเตอร์ไซต์ไม่เพียงพอ 
- แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าตา่งก็เปิดไมไ่ด้ 
- ชอบมุมนิทรรศการจัดดี ทางมามุมสบายสวย 

- จัดพื้นทีบ่ริการหลากหลายโซน 
- ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
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ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

- นิทรรศการให้ความรู้ดีสวยงาม 
- นิทรรศการจัดดีท าให้รู้ว่ามีวนัอะไรบ้าง 
- นิทรรศการดี สวยมีประโยชน ์
- ขอให้จัดนิทรรศการดีขึ้นไป มีประโยชน์ 
- นิทรรศการจัดสวย เวลามาชอบด ู
- มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ 
- ที่นั่งน้อยไป ถ้าเพิ่มให้มากข้ึนจะดีมากข้ึน 
- ควรเพิ่มพื้นที่บริการ 
- มีความปลอดโปร่งดีมาก 
- ห้องน้ าเหม็นมากชั้น 1  
- สะดวกในการใช้งาน 
- อยากให้มีการจัดห้อส าหรับให้อาจารย์ใช้เป็น
ห้องเรียนได้และควรมีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก เช่น เครื่องฉาย 

4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

- ดี 
- สุดยอดสะอาดที่สุดตึก 100 ป ี
- มีประสิทธิภาพ 

- จัดท าหนังสือต าราอาจารย์ให้
สามารถอ่านได้โดยการแสกน QR 
Code 
- จัดหาแอพลิเคชั่นส าหรับอ่านหนัง
ผ่าน SmartPhone 
-  จัดหาและพฒันาเพิ่มเพิ่มเติม แอ
พลิเคชั่น ARU E-Book 

5) ด้านระบบสารสนเทศ - ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 ปี เครื่อง
ค่อนข้างช้า 
- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เคร่ือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแตบ่างจุดสัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี ้
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพช ารุด หรือมีแต่
ไม่สามารถใช้ได ้
- เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
เสถียรภาพให้ระบบปฏิบตัิการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วยประมวลภาพ 
07-Form 2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดีหน่อย 
- ควรมีให้มากกว่านี้ 

- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการจัดท าสื่อส าหรับห้องเรียน
ออนไลน ์
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตชา้   
- ระบบไม่เสถียร ล้มเหลวในบางครั้ง 
- ระบบไม่ขัดข้อง ยกเว้นเครื่องเสีย 
- ปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
- อุปกรณ์บางอย่างช ารุดแตไ่ม่ได้รับการ
ซ่อมแซม 
- ควรมีเทคโนโลยีให้พอส าหรับนักศึกษาและ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
- ควรติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)ให้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ บางคร้ังใช้งานอยู่
สัญญาณก็หลุดหายไปทั้งที่ยังท างานค้างอยู่ 
- อยากให้มี Wi-Fiที่แรงกว่านี ้
- ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี ้
- คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
- คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใช้งาน
โปรแกรมมีความล้าสมัย 
- บางอาคาร Wi-Fiไม่ถึง สัญญาณไม่ด ี

 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.1-1(1) ค าสั่งคณะกรรมอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จ  
สวท.2.1-1(2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561   
สวท.2.1-1(3) แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
สวท.2.1-2(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 4 เมษายน 2561  
 รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนการให้บริการ  
สวท.2.1-3(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561   
สวท.2.1-4(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ   
สวท.2.1-5(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 5 กันยายน 2561  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
      นางละเอียด  รามคุณ 
      นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
      นายจิรทีปต์  น้อยด ี
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
         นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพื่อให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน        
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งค าสั่ง ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ปีงบประมาณ 2561 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1))  
 

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ  
 โดยมีระบบการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 1. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวน 
 3. ส ารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook,  E-mail, Line. 
บริการเชิงรุก 
 4. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)  
 5. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
 7. วิเคราะห์/ด าเนินการงานเทคนิค 
 8. จัดท าบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 
 9. ตรวจสอบความเรียบร้อย/น าออกให้บริการ 
 10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 11. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2))  
 

 และได้มีการทบทวนนโยบายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. จ านวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน 
 2. จ านวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน 
 3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา  
  - จ านวน 500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
  - จ านวน 3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
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    กรณีท่ีมีการเปิดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกว่าระดับปริญญาโท  
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
    กรณีท่ีไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นท่ีสูงกว่าปริญญาโท 
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี 
  - จ านวน 25,000 เล่ม ส าหรับปริญญาเอก 
  ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  
 

หนังสือ 
1. หนังสือภาษาไทย 109,287 ชื่อเรื่อง 199,358 เล่ม 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 10,192 ชื่อเรื่อง 19,940 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณ สาขาวิชาละ 30,000  บาท ส าหรับสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการจัดหาทรัพยากรให้ตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งในการด าเนินการจัดซื้อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นฝ่าย
บริหารจัดการ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา) 
ประเภท หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการท่ัวไป นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อโสตทัศนวัสดุ  
 

 ส่วนที่เหลือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการจัดหาแต่ละสาขาได้ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ        ไม่เกิน 2 เล่ม 
 2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม 
 3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ      ไม่เกิน 5 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(3))  

 

 พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
 1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง) 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์) 
 3. คู่มือการการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง) 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศิริพร แจ่มจ ารัส ) 
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ ) 
 6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา) 
 7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี) 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(4))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้ด าเนินการจัดหาหนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ตามระบบที่วางไว้  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1))  
 

 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 
14 มีนาคม 2561  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2))  
 

 คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวน แนวนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธาน
สาขา/กลุ่มวิชา และได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2561 เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ        ไม่เกิน 2 เล่ม 
 2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม 
 3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ      ไม่เกิน 5 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3))  
 

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด มีการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ตาม มคอ.3   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4))  
 

 พร้อมจัดท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
อาจารย์ทราบ หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสารบรรณานุกรม , เว็บไซต์ห้องสมุด : 
http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทางเสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5)) 
 

 พร้อมทั้งสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติมไป
ยังสาขาวิชา และเมื่อได้รายการความต้องการแล้วด าเนินการส่งให้ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ ฝ่ายจัดหาหนังสือ ฝ่ายจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติม
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ฝ่ายจัดหาด าเนินการตรวจสอบรายการตามข้อเสนอแนะในฐานข้อมูลว่ามีรายการตามที่เสนอมา
หรือไม่ถ้ามีฝ่ายจัดหาท าการแจ้งไปยังผู้เสนอว่ามีทรัพยากรดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่มีฝ่ายจัดหาก็จะ
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ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการ เมื่อฝ่ายจัดหาด าเนินการจัดหาทรัพยากร
ได้เรียบร้อยแล้ว  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6))  
 

 ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7))  
 

 น าทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออกให้บริการให้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(8))  
 

 ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุดท้ังหมดดังนี้  
  

ประเภท จ านวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม  ชื่อเรื่อง/เล่ม 
หนังสือ 

1. หนังสือภาษาไทย 109,287 199,358เล่ม 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 10,192 19,940 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,594 ชื่อเรื่อง 20,737 เล่ม 

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5. วารสารภาษาไทย 164 ชื่อเรื่อง 
6. วารสารต่างประเทศ 26 ชื่อเรื่อง 
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 13 ชื่อเรื่อง 
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 2 ชื่อเรื่อง 
9. จดหมายข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์ 96 ชื่อเรื่อง 

โสตทัศนวัสดุ 
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี 850 ชื่อเรื่อง 
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์ 350 ชื่อเรื่อง 
12. วีดีทัศน์ (VDO) 430 ชื่อเรื่อง 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(9))  
 

 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรมและฉบับเต็ม(Full text) ได้แก่ 
  - ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ 
         - ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 
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         - ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         - H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological & 
Agricultural,Business,Education, General Science,Humanities, Legal, Library Literature 
and Information Science และ Social Sciences 
         - SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life 
Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer 
Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences 
and Law ISI 
         - Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
         - Education Research Complete ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่
การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึง
การศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ 
(Health Education) เป็นต้น 
         - ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
        - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว 
         - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาฐานข้อมูลเอง ซึ่งหนังสือที่
น ามาให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name  และ Password เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
         - iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
เชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น 
         - Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากท่ีสุด 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(10))   
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และร่วมมือกับเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(11))  
 

 การบริการแท็บเล็ตส าหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(12))   
 

 การถ่ายท าหนังสือมีหนังสือมีชีวิต เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา จากบุคคล
เพ่ือบริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(13))   
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 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา น านักศึกษาเข้ารับการฝึกฝน
วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(14))   
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2561 ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.06 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(15))   
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 14 
มีนาคม 2561     
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1)) 
  

 โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธานสาขา/กลุ่มวิชา ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ/และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมประเมินกระบวนการท างานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  
 1. ชั้นวางหนังสือ Text Book  แยกตามศาสตร์และแยกจัดเป็นหมวดตัวอักษร 
 2. หนังสือเก่าให้จัดท าเป็น E-book 
 3. หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 30000 บาท  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2))  

 

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุม ทบทวน 
และประเมินกระบวนการด าเนินงานตามระบบ และมีการปรับปรุงการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินความพึงใจตามตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3)  
 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.97 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และในรอบปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและ
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่
ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(4))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุมทบทวน
กระบวนการท างานโดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 
 1. เพ่ิมชั้นวางหนังสือ Text Book  อยากให้แยกและจัดเป็นตัวอักษร  
 2. มีการน าหนังสือเก่าให้จัดท าเป็น E-book  
 3. เพ่ิมช่องทางในการเสนอรายชื่อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1))  
 

 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์เชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2))  
 

 5. บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปตามคณะ/สาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(3))  
 

 6. มีร้านจ าหน่ายหนังสือและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงหนังสือเพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการตามหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(4))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุม
การปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทุกกลุ่มงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1))  
 

 และได้จัดท าคู่มือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7 งาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2))  
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมระดับความพึงพอใจได้ 
4.01 คะแนน เกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อแบ่งเป็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ) ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(3))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
6. มีคู่มือการด าเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือ เรื่อง “การ
วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” ซึ่งเป็นกระบวนการในงานจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix แก่สถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือให้สามารถน า
คู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(1))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.2-1(1) ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด 

 

สวท.2.2-1(2) การเขียนขั้นตอนการด าเนินงาน (Flow Chart)  
สวท.2.2-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน

ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
 

สวท.2.2-1(4) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.2-2(1) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(2) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561 

 

สวท.2.2-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 

สวท.2.2-2(4) รายชื่อหนังสือ มคอ.3  
สวท.2.2-2(5) รูปเล่มบรรณานุกรม/รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-2(6) โฟชาร์ตงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(7) โฟชาร์ตงานวิเคราะห์หมวดหมู่  
สวท.2.2-2(8) โฟชาร์ตงานเทคนิค  
สวท.2.2-2(9) ข้อมูลจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(10) แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน  
สวท.2.2-2(11) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ  
สวท.2.2-2(12) ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต  
สวท.2.2-2(13) - ภาพประกอบหนังสือมีชีวิต 

- เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.2-2(14)   คู่มือการจัดท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สวท.2.2-2(15)   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.2.2-3(1) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561 

 

สวท.2.2-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.2-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561  

 

สวท.2.2-3(4)   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 

 

สวท.2.2-4(1) รูปภาพประกอบ  
สวท.2.2-4(2) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์คัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-4(3) บันทึกข้อความเชิญประชุม  
สวท.2.2-4(4) รูปภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.2-5(2) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.2-5(3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.2.2-6(1) คู่มือ เรื่อง “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
. 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้   นายนิทัศน์  รสโอชา 
      นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
      นายสายันต์  ชิตถุง 
      นายวรพจน์  วรนุช 
      นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
         นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการที่
นอกจากจะจัดสิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การ
พัฒนาสถานที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เ ช่น       
มีความเป็นสัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ า
กว่า 400 ลักซ์) 
 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมี
การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานการ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค าสั่งที่ 45/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1))  
 

 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือด าเนินการจัดพ้ืนที่ให้เป็น
สัดส่วนส าหรับผู้ใช้บริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2))  
 

 โดยแบ่งพ้ืนที่ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีจ านวนที่นั่งส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีจ านวนที่นั่งร้อยละ 25 ของผู้ใช้เฉลี่ยต่อวัน โดย
คิดพ้ืนที่ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ให้จัดศึกษาเดี่ยว และห้องกลุ่มส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ตามความเหมาะสม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3))  
 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือใช้ในการพัฒนา        
ปีพ.ศ.2561 ดังนี้ 
  1. ท าสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพ้ืนที่ได้นั่งท างานสบายๆ 
  2. ที่จอดรถส าหรับรถจักยานยนต์ไม่เพียงพอ 
  3. เครื่องปรับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้ 
  4. เก้าอ้ีและท่ีนั่งไม่เพียงพอ 
  5. อยากให้ห้องน้ ามีความสะอาดมากกว่านี้  
  6. เพ่ิมที่นั่ง 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร คือ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพ้ืนที่ 2 ชั้น 
  ชั้นที่ 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจ านวน   30 ที่นั่ง 
            ปี2561 มีจ านวน 15  ที่นั่ง    - 15 ที่นั่ง 
       บริการที่นั่งกลุ่ม  ปี2560 มีจ านวน 130 ที่นั่ง 
            ปี2561 มีจ านวน 164 ที่นั่ง      + 34 ที่นั่ง 
  ชั้นที่ 2 บริการที่นั่งกลุ่ม  ปี2560 มีจ านวน – ที่นั่ง 
             ปี2561 มีจ านวน 16 ที่นั่ง    + 16 ที่นั่ง  
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 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นท่ี จ านวน 4 ชั้น  
  ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี2560 มีจ านวน 25 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 20 ที่นั่ง    - 5 ที่นั่ง   
 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี2560 มีจ านวน 60 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 74 ที่นั่ง    + 18 ที่นั่ง 
   โซนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ 
    บริการที่นั่งเดี่ยว  จ านวน    -  ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   จ านวน    44  ที่นั่ง 
 
  ชั้น 2  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน 1 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 47 ที่นั่ง + 46 ที่นั่ง  
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 88 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 47 ที่นั่ง - 41 ที่นั่ง 
 

  ชั้น 3  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน 21 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 17 ที่นั่ง  - 4 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 96 ที่นัง่ 
       ปี 2561 มีจ านวน 75 ที่นั่ง -21 ที่นั่ง 
  ชั้น 4  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน  8 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 9 ที่นั่ง  - 1 ที่นั่ง 

    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 58 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 73 ที่นั่ง  +15 ที่นั่ง 

 

 3. อาคาร 100 ปีมีพ้ืนที่ จ านวน 2 ชั้น 
  ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว จ านวน     8 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม จ านวน    51 ที่นั่ง 
 

  ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว  จ านวน    38 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม จ านวน   138 ที่นั่ง 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4))  
 

 ทั้งนี้ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเรื่องการ
จัดที่นั่งศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.18 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(5))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่า 
400 ลักซ์) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบแสงสว่างตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง โดยจัดให้
สถานประกอบการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่อธิบดีก าหนด  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร คือ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร 
  ชั้นที่ 1 มีหลอดไฟ  232 หลอด       
  ชั้นที่ 2 มีหลอดไฟ  82 หลอด  
 

 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จ านวน 4 ชั้น มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร 
  ชั้น 1 มีหลอดไฟ  262 หลอด      
  ชั้น 2 มีหลอดไฟ  258 หลอด      
  ชั้น 3 มีหลอดไฟ  270 หลอด   
  ชั้น 4 มีหลอดไฟ  266 หลอด   
 

 3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จ านวน 2 ชั้น มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร 
  ชั้น 1 มีหลอดไฟ  746 หลอด  
  ชั้น 2 มีหลอดไฟ  746 หลอด  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1))  
  

 พร้อมกับการก่อสร้างอาคารโดยค านึงถึงประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม ผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับอาคารสถานที่ ในส่วนของการดูแลควบคุมให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อ
การศึกษาเรียนรู้นั้น ได้มีการตรวจสอบให้ระบบการส่องสว่างใช้งานได้เป็นปกติ  เปลี่ยนหลอดไฟ หรือ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดให้สามารถใช้งานได้ โดยมีระบบสวิตซ์ควบคุม ระบบแสดงแสงสว่าง ในพ้ืนที่ต่างๆ  
 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 ขนาด 
28 วัตต์ เพ่ือให้พ้ืนที่มีความสว่างในระดับที่เหมาะสม ตามหลักการออกแบบระบบส่องสว่างตาม
ก าหนดมาตรของกระทรวงพลังงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2))  
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 นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(3))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
3.มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศท่ีช ารุดและติดตั้งเพ่ิม 6 เครื่อง คือ ชั้นที่1 จ านวน 1 เครื่อง ชั้น
ที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 3 เครื่อง 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 42  เครื่อง 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)  มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 77  เครื่อง  
 3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31)   มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 114 เครื่อง 
 

 แต่ละอาคารได้จัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
และควบคุมการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและจัดท าป้ายบอกอุณหภูมิ
ที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะท าให้ร่างกายรู้สึกสบาย  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1))  
 

 โดยมีการจัดท าแนวปฏิบัติการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม และเปิดหน้าต่างช่วงฤดูหนาว 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(2))  
 

 ทั้งนี้ อาคาร 3 อาคาร ซึ่งมี อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15), อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี(อาคาร 31) มีการบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ล้าง
เครื่องปรับอากาศในช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(3))  
 

 นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสมพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(4))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือปรับปรุงและจัดท าเพ่ิมในส่วนที่ยังไม่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีการติดป้ายบอกข้อมูล มีดังนี้ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการ
ใช้บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้ า 
เป็นป้ายระเบียบการใช้บริการแต่ละจุด ต้น 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้
บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายป๊อปอัพ “ยินดี
ต้อนรับ” ป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้ า ป้ายจุดบริการต่างๆเป็นต้น 
 3.  อาคาร 100 ปี (อาคาร 31) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้บริการไว้ในส่วน
บริการชั้นต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้ องน้ า ป้ายบอก
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านความเหมาะสมของป้ายแนะน าและ
ชี้จุดบริการชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.99 
ระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.      
เพ่ือด าเนินการในการปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร  

1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้มีการปรับและตกแต่งภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในอาคารและนอกอาคาร โดยมีการจัดหาต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม ประดับกระถางต้นไม้ในแต่ละชั้นและภายนอกอาคารมีการตกแต่ง
ต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้ าพุ น้ าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม   



126 
 

ร่มรื่น และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวันส าคัญและประเพณีต่างๆ ระหว่างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคาร โดยมีการน า
กระถางต้นไม้ตั้งประดับแต่ละชั้นและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้ าพุ 
น้ าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม ร่มรื่น  และมีการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนตามวันส าคัญและประเพณีต่างๆ 
 

 3. อาคาร 100 ปี(อาคาร 31) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร โดยมีการน ากระถาง
ต้นไม้ตั้งประดับบริเวณชั้นล่างและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี 
ได้จัดสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มรื่น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พ้ืนที่สะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.04 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2))  

 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงมุมการเรียนรู้แบบสบายๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร  
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบาย ๆ ในบริเวณชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นที่1บริการห้องมุมสบาย ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ จ านวน 
6,935 คน 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพ้ืนที่ ชั้น1 บริการโซฟา ,บริการแท็บเล็ต
,บริการ 
มุมเยาวชน,บริการหนังสือใหม่, ชั้น3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ชั้น4 บริการหนังสือนิยายและมุมศูนย์
ภาษาอาเซียน 
 3. อาคาร 100 ปีได้จัดพ้ืนที่นั่งส าหรับนักศึกษาบริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จ านวน 48   
ที่นั่ง  ฝั่งซ้ายจ านวน 48 ที่นั่ง พื้นที่นั่งส าหรับนักศึกษาบริเวณ 2 ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จ านวน 36 ที่นั่ง 
ฝั่งซ้ายจ านวน 36 ที่นั่ง 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(1))  
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 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พ้ืนที่สะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.01 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(2))  
 

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือจัด
พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยส าหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)  ได้จัดพ้ืนที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีบรรณารักษ์ คอยให้
ความรู้และแนะน าการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่  
 1. วิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560 จ านวน   –   ชื่อเรื่อง  
 2. รายงานวิจัย ปี พ.ศ.2560 จ านวน 129 ชื่อเรื่อง   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(1))  
 

 นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนทางด้านการวิจัย รวมทั้งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารวิชาการ/หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(2))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการส า รวจความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.92 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(3))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รปูแบบ เช่น ฝึกภาษาอาเซียน บริการแผ่น CD – DVD เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บริการแท็บ
เล็ต บริการห้องคาราโอเกะ บริการห้องฉายภาพยนตร์ บริการปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ลงชื่อเพ่ือการเข้าใช้บริการ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร  
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบายๆ ในบริเวณ ชั้นที่ 1  
  1.1 บริการมุมสบาย มีข้ันตอนการให้บริการดังนี้ 
   - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ ปีพ.ศ.2561 จ านวน 6,935 คน 
   1.2 บริการห้องฉายภาพยนตร์มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
    - ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการลงสมุด 
    - นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพ้ืนที่บริการดังนี้ 
  ชั้นที่ 1  
    1. บริการมุมอ่านหนังสือพิมพ์  
    2. บริการโซฟา 
    3. บริการวารสารฉบับใหม่ 
    4. บริการ e-Book พร้อมคู่มือ ซึ่งมีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
    5. บริการ Tablet มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
     - Login เปิดเครื่องแท็บเล็ตใส่รหัสการเข้าใช้ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
  ชั้นที่ 2  
    1. วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา มีข้ันการการใช้ดังนี้ 
     - ขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์ 
     - แสดงบัตรนักศึกษา 
     - จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ชื่อวารสาร/หนังสือพิมพ์/วัน/เดือน/ปี/ที่ต้องการ 
     - กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืม 
     - น าวารสาร/หนังสือพิมพ์คืนที่เคาน์เตอร์บริการ 
  ชั้นที่ 3   
    1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย มีข้ันตอนการให้บริการดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
  ชั้นที่ 4 
    1.  บริการศูนย์ภาษาอาเซียน มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(1))  

 
 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้บริการทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(2))  
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 ปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ บริการทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(3))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.68 ระดับมาก 
 โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  - บางจุดบริการมีปลั๊กไฟให้บริการน้อยไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(4))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

สวท.2.3-1(1) ค าสั่งที่ 45/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 

สวท.2.3-1(2) เอกสารค าสั่งที่ ศธ. 0550.8.1/38 /แผนการด าเนินงาน  
สวท.2.3-1(3) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
สวท.2.3-1(4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561  
สวท.2.3-1(5) สรุปผลความต้องการที่ของผู้ใช้บริการ  
สวท.2.3-2(1) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและ
เสียง พ.ศ.2559 

 

สวท.2.3-2(2) ภาพประกอบแสงสว่าง  
สวท.2.3-2(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-3(1) ภาพถ่ายประกอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา  
สวท.2.3-3(2) แนวปฏิบัติการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ/ภาพประกอบ  
สวท.2.3-3(3) เอกสารบ ารุงรักษา/รูปภาพประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ  
สวท.2.3-3(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-4(1) ภาพประกอบป้ายบอกทิศทาง  
สวท.2.3-4(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-5(1) ภาพประกอบภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร  
สวท.2.3-5(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-6(1) ภาพประกอบพื้นท่ีบริการแบบสบายๆ  
สวท.2.3-6(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-7(1) สถิติจ านวนวิทยานิพนธ์, วิจัย/ภาพถ่าย  
สวท.2.3-7(2) ภาพฐานประกอบหน้าเว็บไซต์  
สวท.2.3-7(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-8(1) ภาพพ้ืนที่ให้การบริการในแต่ละพ้ืนที่/คู่มือ  
สวท.2.3-8(2) ภาพจุดกระจาย Wi-Fi  
สวท.2.3-8(3) ภาพปลั๊กไฟ  
สวท.2.3-8(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 – 8  ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 8 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- 
 
 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายเจษฎา   สุขสมพืช 
      นายอ านาจ   แก้วภูผา 
      นายณเรศณ์   จิตรัตน์ 
      นางสาวมัทนียา   หามาลัย   
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ อาจารย์อธิบ   โพทอง 
        นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี:้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
   4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Plan) 
ของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค าสั่งที่ 
42/2560 เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1))  
 

 โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการขออนุมัติโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง/ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานและจัดท าคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงหรือจัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(2))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ท าให้สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งสามด้านดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
จ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 
รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น  
 2) ด้านการวิจัย ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวม
เอกสารประกอบการสอน ต ารา ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และระบบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  
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 3) ด้านการบริหารจัดการ ทางหน่วยงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดซื้อระบบ บัญชี 3 มิติ (3D) มาใช้สนับสนุนงานบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ได้แก่ งานจัดซื้อ – 
จัดจ้าง งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และระบบรายงานส าหรับผู้บริหารซึ่ง
ระบบงานดังกล่าวมาจากแผนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  

ระบบ ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบบริหารการศึกษา มีการบ ารุงรักษาเพ่ือให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ 
2. ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ  มีจ านวนหนังสือ 1,366 เล่ม 

แบ่งเป็นต าราของอาจารย์มหาวิทยาลัย 124 เล่ม  
ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท า QR Code  หนังสือต าราของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สะดวกในการค้นคว้าในระบบ 
Library 4.0 

3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ขณะนี้ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ 
Thai Journals Online (ThaiJO) 

4. ระบบ Maxtrix   ระบบการท างานห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบจาก VTLS มาเป็นระบบ Matrix เมื่อต้นปี 
2561 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมมาสู่ระบบใหม่ 
โดยมีโมดูลเพ่ิมมา คือ ในส่วนงานของงานวารสารและงาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ขณะนี้การท างานของระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มี
การบันทึกข้อมูล และลงรายการ โดยมีจ านวนทรัพยากรเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการให้บริการแก่อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 

5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถท าโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ 3D ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

6. ฐานข้อมูล ThaiList มีการ Upload ข้อมูลปีละครั้ง ตามข้อมูลที่ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งจ านวนชื่อเรื่อง 

 (เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน/ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
        คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจ านวน 3 ด้าน คือ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.74 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ  
  1.1 ควรปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ควรดึงข้อมูลที่
ต้องการใช้งานได้ทุกเมื่อ เช่น ระบบเกรดควรดูย้อนหลังได้ 
  1.2 บางครั้งระบบ Wi-Fi ไม่ค่อยเสถียร 
  1.3 ควรปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากขึ้น ต่อง่าย 
 

 2) ด้านการวิจัย ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.18 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 ขอชื่นชมทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยฯ มีความสามัคคีและมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ตลอดถึงให้ความช่วยเหลือผู้ส่งบทความ แต่อยากให้ความส าคัญและคุณค่าของบทความ
วิชาการ โดยการเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา เพื่อให้ผู้เขียนบทความมีก าลังใจต่อไป ใน
ที่นี้รวมถึง ควรลดสัดส่วนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงสักเล็กน้อย เพ่ือเปิดช่องทางให้กับผู้เขียน
บทความวิชาการท่ีไม่ใช่มาจากการวิจัยแบบมีตัวเล่ม ซึ่งบทความวิชาการเหล่านี้อาจเพ่ิมคุณค่าต่อการ
พัฒนางานสอนและการท างานวิชาการร่วมกับนักศึกษา รวมถึงการผลักดันให้นักศึกษาปริญญาตรีกล้า
ส่งบทความวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป 
  2.2 ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตถ้ามีระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลของวารสาร 
หรือการ อัพวารสารฉบับใหม่ให้กับสมาชิกได้รับทราบทางอีเมล์ เพ่ือเป็นการเชิญชวน/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสู่การบูรณาการไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมจะมียิ่งข้ึน 
  2.3 ควรมีการปรับปรุงสถานะบทความอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตอบรับตีพิมพ์แล้ว
อยู่ระหว่างประเมิน ฯลฯ ให้ชัดเจน 
  2.4 ควรมีการแจ้งการแก้ไข / การพิจารณา / ความคืบหน้า ทาง e-mail ส่วนตัวมายัง
เจ้าของบทความด้วยนะครับ 
  2.5 ใช้งานง่าย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ง่ายมากค่ะ 
 

 3) ด้านการบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.01 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-3(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพียง 2 ด้าน เท่านั้น และได้
น าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะทางดา้นการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบจากบริษัท
ผู้พัฒนาให้ระบบบริหารการศึกษาสามารถท างานได้อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่ทันสมัย  

1.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 116 จุด 

1.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G 

 

 2) ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ทางด้านการวิจัย ดังนี้ 
  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปได้ 2 ประเด็น  
  2.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์วารสาร การส่งบทความ ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  2.2 ส่วนของระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ ด าเนินการจัดซื้อระบบไทยโจเข้ามา
ทดแทน ขณะนี้ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งภายในระบบจะมีฟังชั่นการ
ใช้งานที่ครอบคลุมกว่าระบบเดิมและเป็นมาตรฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซ่ึงใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-4(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศซ่ึงมีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1. มีการแก้ไขปรับปรุงระบบ การใช้งานโดยวิธีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ ทันทีที่เกิด
ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(1))  
 

 2. หลังจากที่มีการเพ่ิมจุดให้บริการ Wi-Fi จ านวน 116 จุด พบว่ามีพ้ืนที่ให้บริการเพ่ิมขึ้น
ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(2))  
 

 3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G                  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คาดว่าจะท าให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเร็วมากขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(3))  
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 มีการวางแผนด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
และรองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์แทบเล็ตและสมาร์ทโฟน 
 

ด้านงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการด าเนินงานถ่ายโอนข้อมูลจะระบบเดิมไปยังระบบใหม่

คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานระบบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(4))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.4-1(1) ค าสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 

สวท.2.4-1(2) รายงานการประชุม  
สวท.2.4-2(1)   ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์  
สวท.2.4-3(1) สรุปความพึงพอใจระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561  
สวท.2.4-4(1) คู่มือระบบไทยโจ  
สวท.2.4-5(1) รูปภาพประกอบการปรับปรุงระบบ  
สวท.2.4-5(2)) รูปภาพประกอบจุดให้บริการ Wi-Fi จ านวน 116 จุด  
สวท.2.4-5(3) รูปภาพประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย  
สวท.2.4-5(4) รูปภาพประกอบเว็บไซต์ ไซโจ  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ 
      นายมานิช   โชติช่วง 
      นายอ าพล   เกิดชนะ 
      นายธีระ    เอ็งวงษ์ตระกูล 
      นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์อธิบ   โพทอง 
         นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้    อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่ 37/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดท าระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติรับทราบระบบการ
ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(1))  
 

 ในการด าเนินงานบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 

 ระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใน
การด าเนินงานด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษา และได้น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(2))  
 

 โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร  
 2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   2.1 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น าผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(3))  
 

   2.2 งานบริการการศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน 
ตารางสอนโดยจัดท าหนังสือมายังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่
เปิดสอน  
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(4)) 
 

   2.3 หลังจากคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดปีการศึกษา
แล้ว นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแบบสอบถาม 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(5))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็น
กรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้ในการพิจารณาในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(1))  
 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
 
 



142 
 

 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi  โดยจากเดิมได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) จ านวน 50 จุด  และได้มีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) 
เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 116 จุด เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-
Fi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, 
Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และพ้ืนที่ที่ให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้น
กว่าเดิม  โดยการให้บริการ SSID ส าหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้ก าหนดชื่อของ
ช่องสัญญาณ (SSID) ARU_WiFi, ARU_WiFi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
รองรับความเร็วสูงสุด 867 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 
802.11a, b, g, n, ac) 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(2))  
 

 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จากเดิมมีจ านวน 7 ห้อง 
และได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง  
  2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง  
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งไปให้กองบริการการศึกษา
จัดสรรห้องเรียนรองรับรายวิชาที่เปิดสอน และในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชาที่จัดโครงการฝึกอบรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ คณะหรือสาขาวิชาจะประสานงานมายังส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 
 

 3. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 เครื่อง ส าหรับให้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้ท าการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งย้ายสถานที่
ให้บริการจากเดิมอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ไปติดตั้งใหม่ที่อาคารส านักวิทยบริการ ชั้น 1 
เพ่ือให้มีพ้ืนที่ให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 

 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.1 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี  เครื่องเสียง 
จ านวน 13 ห้อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งไปให้กองบริการการศึกษาจัดสรรห้องเรียน
รองรับรายวิชาที่เปิดสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(3))  
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  4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น รองรับการให้บริการ การใช้ระบบสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   4.2.1 เพื่อทดแทนระบบบริหารการศึกษา 
   4.2.2 เพื่อจัดท าระบบเว็บไซต์ (Web Server) 
   4.2.3 เพ่ือทดแทนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book, i love library) 
 5. การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย  โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ได้ท่ีอาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 035-276580 เบอร์ภายใน 2770  หรือแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ท่ี http://172.16.33.33 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(4))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
3. มีการประเมินกระบวนการ  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน            
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2561 เพ่ือให้อาจารย์ภายในมหาวิทาลัย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(1))  
 

 โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ด าเนินงานตามระบบและกลไกลเดิม 
 2. ควรเพิ่มห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. การจัดห้องเรียน/ตารางเรียนควรประสานงานกับกองบริการการศึกษา 
 4. การใช้ Software คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน มีความประสงค์ใช้โปรแกรม
ใดให้ติดต่อ ประสานงานต่อเจ้าหน้าที่ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(5))  
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1  เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ̅ S.D. การแปลผล 
ด้านระบบสารสนเทศ 
1. ระบบสารสนเทศตรงและครอบคลุมความต้องการใช้บริการ 
2. ระบบสารสนเทศเข้าถึงได้สะดวก สืบค้นได้ง่าย 
3. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ 
4. ระบบมีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวม 

 
3.94 
3.97 
4.00 
3.81 
3.94 

 
.739 
.737 
.752 
.783 
.756 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 .613 มาก 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 100 ปี เหมาะสมต่อการให้บริการ 
 2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคารห้องสมุดเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ 
 3. จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการให้บริการ 
 4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

 
3.95 

 
4.01 

 
3.99 

 
3.79 

 
.802 

 
.736 

 
.805 

 
1.089 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.94 .697 มาก 
 

 ด้านระบบสารสนเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( ̅=3.93) คิดเป็นร้อยละ78.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) คิดเป็นร้อยละ 
78.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน 

ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านระบบสารสนเทศ 
 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 
ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย 
เครือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ช ารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ  0 7 -Form 
2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 

 

(เอกสารหมายเลข 2.5-3(2))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านระบบสารสนเทศ 
 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 
ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย 
เครือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ช ารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ  0 7 -Form 
2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 

 และได้ด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการประเมิน ดังนี้ 
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ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ แนวทางแก้ไข 
ด้านระบบสารสนเทศ 

 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 
100 ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อินเทอร์ เน็ตหลุดบ่อย 
เครือข่าย        ไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บาง
จุดสัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 1. ด าเนินการตรวจเช็คและแสกน
ไวรัสคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2. ด าเนินการส ารวจและติดตั้งจุด
กระจายสัญญาณเพ่ิมเติม จ านวน 
116 จุด  
ท าให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมี
สภาพช ารุด หรือมีแต่ไม่
สามารถใช้ได ้
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ 
ให้มีความเสถียรภาพให้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari  
9 ram 36GB หน้าจอ 32 
หน่วยประมวลภาพ 07 -
Form 2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 
1. ด าเนินการจัดซื้อโปรเจกเตอร์
ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะ
ด าเนินการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กล า ง แ ล ะคุ ณ ลั ก ษ ณะ พ้ื น ฐ า น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 3.
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพ่ิมจ านวน 3 เครื่อง เพ่ือ
รองรับผู้ เข้าใช้งานระบบบริการ
การศึกษา 

 

(เอกสารหมายเลข 2.5-4(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ มาทบทวนในการประชุมและหาแนวทางในการด าเนินงานและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้บริการมาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ 
 1. ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ARU_Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 

ที ่
บริเวณพื้นที่การปรับปรุง

สัญญาณ Wi-Fi 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point แบบติดตั้ง 
ภายนอกอาคาร Out door 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point แบบติดตั้ง   
ภายในอาคาร In door 

1 บ้านพักอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว     
ฝั่งบ้านอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

จ านวน 6 ตัว 
 

- 

2 บ้านพักคนงาน/เจ้าหน้าที่ 
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว 

จ านวน 6 ตัว 
 

- 

3 บ้านพักอธิการบดี จ านวน 6 ตัว - 
4 หอพักอู่ทอง หอ 3 - จ านวน 2 ตัว 
5 หอพักอู่ทอง หอ 4 - จ านวน 10 ตัว 
6 หอพักอู่ทอง หอ 5 - จ านวน 4 ตัว 
7 หอพักอู่ทอง หอ 6 - จ านวน 4 ตัว 
8 หอพักนานาชาติ - จ านวน 6 ตัว 
9 แฟลต - จ านวน 6 ตัว 

 

 ท าให้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น  
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(1))  
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(2))  
 2. ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง ติดตั้ งประจ าห้อง 31111/1            
ห้อง 31111/2, ห้อง 31117/1 และห้อง 31117/2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรองรับรายวิชา    
ที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบท่ีด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการวางระบบการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้ด าเนินงานง่ายและเป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการวิเคราะห์ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง เพ่ือให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน าไปใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง” 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ท า
การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ า
หน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 31 ชุด และน ามา
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
17 
14 

 
54.8 
45.2 

หน่วยงาน 
1. คณะครุศาสตร์  
2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 
7. กองนโยบายและแผน 
8. กองบริการการศึกษา 

 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
5 
- 

 
6.5 
3.2 
3.2 
3.2 
0 
0 

16.1 
0 
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ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
9. กองพัฒนานักศึกษา 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. กองกลาง 

อ่ืนๆ 

3 
13 
4 
1 

9.7 
41.9 
12.9 
3.2 

รวม 31 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 45.2 เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานส่วนมากเป็นบุคคลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.9 และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 

ข้อค าถาม   
 

S.D. 
 

ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้ 4.38 0.509 มาก 
1.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4.39 0.558 มาก 
    1.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ 4.35 0.551 มาก 
    1.3 การใช้งานและติดตั้งระบบ Anti-Virus 4.42 0.564 มาก 
2. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.38 0.460 มาก 
    2.1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 4.29 0.588 มาก 
    2.2 การก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 4.48 0.508 มาก 
3. วิทยากรที่ให้การอบรม 4.55 0.568 มากที่สุด 
4. สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.39 0.558 มาก 
5. ระยะเวลาการจัดการอบรม 4.39 0.558 มาก 
6. สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 4.48 0.570 มาก 
7. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 4.55 0.506 มากที่สุด 

ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 4.42 0.468 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =4.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในหัวข้อวิทยากรที่ให้การอบรมและเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก 
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ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1.  ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง 
  1.1  ดีคะ เป็นกันเองด ี       
  1.2  โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสู้แสง มองไม่ค่อยเห็น 
  1.3  แอร์หนาว 
  1.4  ดีมากน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2.  ท่านต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง 
  2.1  การเขียน Web Application   
  2.2  การเขียน Application ส าหรับองค์กร 
  2.3  Website 
  2.4  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  2.5  การท างานต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 
  2.6  การท า presentation 
  2.7  อบรมพัฒนาเว็บไซต์  
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(1))  
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(2))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.5-1(1) ค าสั่งที่ 37/2560  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

สวท. 

สวท.2.5-1(2) โฟชาร์ตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-1(4) แบบส ารวจห้องเรียน งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

สวท.2.5-1(5) แบบสอบถาม สวท. 
สวท.2.5-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ

ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 1 พ.ย.2561 

สวท. 

สวท.2.5-2(2) แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ARU_WiFi งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-2(3) ผังห้องเรียน งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-2(4) ขั้นตอนบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์/การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-3(1) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท. 

สวท.2.5-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

สวท. 

สวท.2.5-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2561 

สวท. 

สวท.2.5-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-5(1) ภาพบริเวณพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-5(2) ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ Facebook  17 พ.ค.61 
สวท.2.5-6(1) รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง” 

งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-6(2) คู่มือการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สวท. 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5  คะแนน    บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ/

ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจ    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

8 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ/

ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจ    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

8 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 



ภาคผนวก 



 
 

ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 47, 48, 49 และ 51 เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 นโยบาย 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพ่ือ
รองรับการประเมินภายในและภายนอก โดยใช้วงจร PDCA ในการระเมินผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างส านักกับบุคลากรในองค์กรภายใน
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักต่อสังคม 
 แนวปฏิบัติ  

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) 

4. น าผลการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด    
มาใช้ในการพัฒนาพันธกิจของส านักและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  

------------------------------- 
 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  รองประธาน 
 1.3 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
 1.4 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  ประธาน 
 2.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พึ่ง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา    สุขสมพืช  กรรมการ 
 

\2.10 นายนิทัศน์... 



 2.10 นายนิทัศน ์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20 นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 

2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
2.25 นางยุพิน    กิจที่พึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา      
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 



 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  2   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                  (อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 



 

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (P)

2. วางแผนประชุมทบทวนและปรบัปรงุแผนการด าเนินงาน

   3.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   3.2  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ

   3.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   3.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   3.5   ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   3.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   4.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

  4.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ
  4.3 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   4.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   4.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   4.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2561

 (1 ตลุาคม 2560-30 กันยายน 2561)

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน

3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบง่ชี้ เพ่ือรองรบัการประเมิน (D)

แผนการด าเนินงาน
ตลุาคม 2560-กันยายน 2561



 

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.60-มี.ค.61) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
                6 เดือน หลัง (เม.ย.61-ก.ย.61) ด าเนินงานทบทวน 

   5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน







ค ำน ำ 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้   
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)  ซึ่งถือว่ากระบวนการที่ส าคัญต่อ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพ          
การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ สกอ.      
เป็นกรอบของการประเมินคุณภาพ ดังข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ               
Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนโยบายการบริหารงาน
ภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงาน   
การประเมินตนเอง Self-Assessment Report  (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะประกอบ
ไปด้วยบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนน า ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
ปรัชญา เป้าหมาย นโยบายและวัตถุประสงค์ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อ
ผู้บริหาร จ านวนบุคลากร ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ อาคารสถานที่  ผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ และ
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้อ้างอิง
ปรากฏต่อการตรวจประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 
องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 6 เกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ที่  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการด าเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหน่วยงาน         
หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
จักน าข้อมลูของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และน าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

 
 

                                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ   

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กุมภาพันธ์ 2561 



สารบัญ 
หน้า 

 

ค าน า             
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา        1 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์       2       
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร                 3 
4. รายชื่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน       4 
5. จ านวนผู้บริหารและบุคลากร                    5 
6. ข้อมูลพ้ืนฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่                           7                              
7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561              11 
8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560        12 
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ส่วนที่ 1  
ส่วนน า 

 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
 1.1 ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการ
บริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 1.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประกอบไปด้วย 3 อาคาร คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี 
โทรศัพท์ : 035-245165, 035-242783 โทรสาร 035-245165, Web Site : http ://Arit.aru.ac.th 
เวลาเปิดท าการปกติวันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ขยาย
เวลาให้บริการช่วงก่อน-หลังปลายภาคสอบ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-23.00 น 
 

 1.3 ประวัติความเป็นมา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2535 ได้มีการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ คืออาคาร 4 ชั้น เชื่อมต่อกับ
อาคารหลังเดิม และในปี พ.ศ.2538 ได้ท าการขยายพ้ืนที่บริการ จากอาคารหอสมุดเดิมรวมกับ  
อาคารวิทยบริการหลังใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางพระกรุณาฯ ประทานนามอาคาร หอสมุดของสถาบันราชภัฏทั่ว
ประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์”  
 15 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 ส่ งผลให้  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการยกฐานะในครั้งนั้นท าให้ “บรรณราชนครินทร์” ใช้ชื่อใหม่เป็น        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์  
 

ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี 
พ.ศ.2564 
 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. สนับสนุนการเรียนการสอน  
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค ์
1.  มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
2.  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
3.  การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service) 

 

เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

นโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University) 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
 6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library) 
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นโยบายการประกันคุณภาพ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของสังคม 
ดังนี้ 
 1. ด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ
ละคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ 
 2. จัดท ามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเกณฑ์การประเมินเพ่ือการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดและ
มาตรฐานสากล 
 3. ให้มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการส านัก ภายใต้
กรอบและมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยน าไปใช้
ในการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดข้ึน 
 5. ให้งานประกันคุณภาพหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับกระบวนการด าเนินงานภายในมหาวิทาลัย ติดตาม สนับสนุน ให้มี
การน าระบบการประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดกลไกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงาน และให้จัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพ่ือการรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลให้หน่วยงานย่อยภายในมีการด าเนินการตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ตลอดจนประสานงานกับส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 
 7. ผู้บริหาร ต้องน าข้อมูลที่ได้จากการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาการศึกษา ของ
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ 
PDCA 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิบ  โพทอง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  อธิการบดี  ประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ รองประธาน 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  หวังนิพพานโต  กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา กรรมการ 
6.  ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ   กันอ่ า กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์   มอนไธสง กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
12. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
13. อาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุง ลือวัฒนา กรรมการ 
16. อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ กรรมการ 
17. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่   เลขานุการ 

 

5. จ านวนบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะ ส านัก ศูนย์ สถาบัน มีต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ
เจ้าหน้าที่เงินรายได้ เป็นต้น 
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 สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บรรณารักษ์ 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 44 คน และเจ้าหน้าที่เงินรายได้ จ านวน 1 คน รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2 นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
3 นางพรทิพย์ เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต 
4 นางยุพิน กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศิลปศาสตรบัณฑิต 
5 นางสาวกัลยา จันทร์โชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
6 นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
7 นายจิรทีปต์ น้อยด ี บรรณารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
8 นายนิทัศน์ รสโอชา บรรณารักษ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
9 นางนภารัตน์ จ าเนียร บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
10 นางสาวเมตตา สังข์ทอง บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
11 นางสาวนัยนา เพียรคงทอง บรรณารักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
12 นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก บรรณารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต 
13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
14 นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
15 นางละเอียด รามคุณ พนักงานพิมพ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
16 นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต 
17 นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
18 นางฤทัยรัตน์ กิจที่พ่ึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
19 นางสาวมัทนียา หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
20 นายเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
21 นายอ านาจ แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
22 นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
23 นายภูวนาถ นาควรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครุศาสตรบัณฑิต 
24 นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
25 นายณเรศณ ์ จิตรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
26 นายมานิช โชติช่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 
27 นายสายชน คงคะพันธ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
28 นายสายันต์ ชิตถุง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
29 นายสมยศ เฉลยมณ ี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
30 นายสมชาย เพ็ญสุข ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
31 นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
32 นางศิริพร แจ่มจ ารัส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
33 นางสาวชลธิชา สว่างอารมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต 
34 นางสาวอัญชลีพร เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
35 นายอ าพล เกิดชนะ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
36 นายเจษฎา พานแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
37 นางรักษ์ เกษมสังข ์ คนงาน ประถมศึกษา 
38 นางสาวสมศรี รัมมะมนต ์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
39 นางบุปผา ชมวงษ์ คนงาน ประถมศึกษา 
40 นางเบญจา ผลโต คนงาน ประถมศึกษา 
41 นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ ์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
42 นางจินดา ไพยกาล คนงาน ประถมศึกษา 
43 นางมาลี รื่นรมย์ คนงาน มัธยมศึกษาตอนต้น 
44 นางอุษา บุญโสม คนงาน ประถมศึกษา 
45 นายทิพย์ รามคุณ คนงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
6. ข้อมูลพื้นฐาน งบประมาณ และอาคารสถานที่ 
อาคารสถานที่ 
 ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย         
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 ประกอบไปด้วยจ านวนอาคาร 3 อาคาร 1 ห้อง
ประชุม คือ อาคารวิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพ้ืนที่การเรียนรู้อย่างเป็นสัดส่วน สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการรักการอ่าน เปิดกว้างส าหรับทุก
การเรียนรู้ ในพื้นที่บริการและกิจกรรมส่งเสริมกับทุกความต้องการอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการจัดพ้ืนที่ใน
ส่วนส านักงานและส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารส านักวิทยบริการ 2 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคาร
บรรณราชนครินทร์ 4 ชั้น และอาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดพ้ืนที่ส าหรับ
ให้บริการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 



8 
 

อาคารสถานที่ 
 พ้ืนที่บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร
วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพ้ืนที่ด าเนินการให้บริการดังนี้ 

1. อาคารส านักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ 
  ชัน้ที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก 1 ห้อง   
    ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง  
    มุมสบาย 
     

  ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
    ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 23 ที่นั่ง 1 ห้อง 
    ห้องบริการ VDO On demand 19 เครื่อง   
    บริการห้องฉายภาพยนตร์ 1 ห้อง 
    ห้องบริการคาราโอเกะ 4 ห้อง 
 

 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ 
  ชั้นที่ 1 ห้องรองผู้อ านวยการ 1 ห้อง 
     ห้องพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1 ห้อง 
    บริการรับฝากของ  
    บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
    บริการวารสารปัจจุบัน   
    บริการหนังสือเยาวชน 
    นิทรรศการหมุนเวียน     
    มุมหนังสือใหม่    
     มุมห้องสมุดเสริมสุข 
     คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 10 เครื่อง        

      

  ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 
     บริการวารสารล่วงเวลา       
     บริการหนังสืออ้างอิง 
     บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น   
      ศูนย์ภาษาอาเซียน      
     ห้องซ่อมบ ารุงหนังสือ 1 ห้อง      
      คอมพิวเตอร์สืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล 2 เครื่อง  
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  ชั้นที่ 3 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 000–500 
     ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ห้อง  
     เคาน์เตอร์ บริการยืม–คืน หนังสือ   
     ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 1 ห้อง  
     ห้องสมุดกฎหมาย 1 ห้อง 
     บริการถ่ายเอกสาร 
     ห้องพระ 1 ห้อง   
     คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 4 เครื่อง 
      

  ชั้นที่ 4 บริการหนังสือต าราภาษาไทยหมวด 600–900  
     บริการหนังสือต าราภาษาอังกฤษหมวด 000-900 
     บริการหนังสือนวนิยาย      
     ห้องเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 1 ห้อง     
    ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ห้อง  
    คอมพิวเตอร์สืบค้นโอแพค (OPAC) 2 เครื่อง          
    ห้องหนังสือโครงการชุมชน 1 ห้อง  
     

 3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร 

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง 
     ห้องเรียน จ านวน 14 ห้อง 
     ห้องพักอาจารย์นิเทศ 1 ห้อง  
     ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง 
     ห้องเรียนภาษา ELLTS จ านวน 1 ห้อง 
     ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง 
     ที่นั่งอ่านหนังสือ จ านวน 4 ที่นั่ง      
 

   ชั้นที่ 2 ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง 
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 ห้อง 
     ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
     ห้อง Server 1 ห้อง 
     ห้องพักอาจารย์ภาคคอมฯ 1 ห้อง 
     ห้องเรียน 3 ห้อง 
     ห้องสตูดิโอ 1 ห้อง 
     ห้องรับรองการประชุม 1 ห้อง 
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 เวลาเปิดท าการ 

  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา  08.00-18.30 น.  
  วันเสาร์-อาทิตย์     เวลา  08.00-16.30 น. 
  เปิดให้บริการ เวลา   16.30-23.00 น. (เฉพาะช่วงก่อนสอบและหลังสอบกลาง
ภาคและปลายภาค) 
 

งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 
16,517,504 บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน) จ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้ 
 1. แผ่นดิน จ านวน 12,486,400 บาท 
 2. บกศ.  จ านวน   2,687,344 บาท  
 3. กศ.บป. จ านวน   1,313,760 บาท  
 4. บัณฑิต จ านวน       30,000 บาท   
 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบรายได้ 

รวม 
บกศ. กศบป. บัณฑิต 

1. งบด าเนินการ 
   1.1 ค่าตอบแทน - 150,800 - - 150,800 
   1.2 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ - 1,324,477 362,258 30,000 1,716,735 
   1.3 ค่าสาธารณูปโภค - - 12,000 - 12,000 
2. งบลงทุน 
   2.1ค่าครุภัณฑ์ 6,886,500 1,212,067 939,502 - 9,038,069 
   2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง - - - - - 
3. รายจ่ายอื่น 5,599,900 - - - 5,599,900 

รวม 12,486,400 2,687,344 1,313,760 30,000 16,517,504 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ และ
ได้น ามาบูรณาการ เพ่ือใช้ให้เกิดคุณค่าแก่ส านักวิทยบริการฯ ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ 
ซ่ึงแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสมัฤทธ์ิผล เม่ือเสรจ็สิน้ทุกโครงการ 
 

การจัดสรรงบประมาณ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ประชุม ผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณท่ีได้รับ 
2. น ารายละเอียดของงบประมาณ พ.ศ.2561 มาพิจารณาความส าคัญ และความเหมาะสม 
3. พิจารณาโครงการและงานประจ า ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม 
4. ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 
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5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมประกัน
คุณภาพส านักวิทยบริการฯ มีก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการเบิกจ่าย สิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ 
5.2 งบบ ารุงการศึกษา (บกศ., กศ.บป.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน

กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ 
 

การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
 เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเงิน พัสดุ ได้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2. จัดท าแบบรายงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้มหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน    

ฝ่ายวางแผน และพัฒนา 
5. เมื่อจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่าย ได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์

อักษรถูกต้อง 
6. ด าเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์มีด าเนินการจัดซื้อทุกรายการ 
7. ใช้ประโยชน์วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 

 

7. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
ที่ได้จัดท าขึน้เพื่อติดตาม การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ 
โดยมุ่งเน้นให้มีการก าหนดระบบกลไกในการควบคุม (Quality  Control) การตรวจสอบ (Quality 
Auditing) และการประเมิน (Quality Assurance) ในระดับส านัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย 
1.1  มีคณะกรรมการภายใน 
1.2  มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในส านักวิทยบริการฯ 
1.3  มีระบบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.4  ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของส านักวิทยบริการฯ รับทราบและด าเนินการ 
1.5  มีการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภาพ

ภายในและเตรียมรับประเมินจากภายนอก 
2. มีการก าหนดความรับผิดชอบ ในระบบประกันคุณภาพ โดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับส านัก มีความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
2.1  ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบให้รองผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  
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โดยวิเคราะห์แผนประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนด าเนินงานประกัน
คุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  มีการจัดคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าค ารับรองกับ
อธิการบดี มีเป้าหมายงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้
บุคลากรทุกคนทราบ 
 

8. ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนาโยธิน ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ปกาศิต เจิมรอด กรรมการและเลขานุการ 
 

 ผลการประเมินคุณภาพใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการ
ประเมิน ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

คะแนน 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ 

4 6 ข้อ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

4 5 ข้อ 5 ดีมาก 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 4 5 ข้อ 4 ดี 
2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 8 ข้อ 5 ดีมาก 
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ 4 4 ข้อ 4 ดี 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 5 ข้อ 4 ดี 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.4 ดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้ 4.5 ดี 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
 องค์ประกอบที่ 1  การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวบ่งชี้) 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีต่อไป ควรเพิ่มประเด็นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยด้วย 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในส านักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติ” และครอบคลุมกระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ 1) การควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบ
คุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตัวบ่งชี้) 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของ
การให้บริการที่สอดคล้อง
กั บ คว า มต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ในการจัด
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และมีการ
ก าหนดหน่วยจัดหารายได้ไว้ในโครงสร้างการ
บริหารงาน ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมจะท าให้ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ และสามารถน า
งบประมาณไปพัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและ
กลไก สามารถน าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ  หรือ แผนภาพ เ พ่ือให้ เห็น
แนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่าย
ต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการขั้น
ต่อไปได ้
2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้
บรรลุสู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการในระยะยาว และ
ควรน าวิ ธีการ เทียบเคียงมาตรฐาน
คุณภาพ (Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์
ในการน าเสนอข้อมูล 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านห้องสมุด 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู ้

2 . 4  ร ะบบ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ”  แ ล ะ ค ร อบ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายเป็นภาระงาน 
2. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพเน้นในดา้นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลมุทั้ง   
3 ด้าน 
 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

- 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

1. แบบรายงานภาระงาน
ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
(ประเภทสนับสนุนวิชาการ) 
 

2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร     
ส านักวิทยบริการฯ ณ 
ส านักวิทยบริการฯ 
มรภ. เพชรบรุี เมื่อวันท่ี 10-
11 พฤษภาคม 2561 
 

3. การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกนัคณุภาและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการ 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้  

1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง โดยเพิม่
รูปแบบแผนภูมิการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
 

- 1ต.ค.60- 
30ก.ย.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

ไม่ได้จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560 
แล้ว ส านักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด า เนินประกัน
คุณภาพและด าเนินงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัว
บ่งช้ีควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทบทวนเกณฑ์การประเมิน 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน 

- 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking) 
มาเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

1. จัดท าคู่มือ“การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
 พร้อมกับท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
2. อบรมเผยแพร่องค์ความรู ้
3. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่องค์
ความรู ้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์

- 
 
- 
 
 

 

- 
 
 

- 

1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ด้านห้องสมุด 
 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศกึษา 
2. ค าสั่งท่ี 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้นห้องสมดุ 
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   
2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ได้แก่ 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 ผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบท่ี 1    การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   : การบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ :  นางพรทิพย์  เดชรอด 
      นายสายชน  คงคะพันธ์ 
      นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
      นางนภารัตน์  จ าเนียร 
      นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน 
      นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ประสานงาน     นางยุพิน    กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย 
      นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผน
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมี
การบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
 5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี       
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุง        
พ.ศ.2561และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ตามค าสั่งที่ 24/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเดอะ ลอท์ฟ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี
บุคลากรของส านักเข้าร่วม จ านวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจากว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มาให้ความรู้ เ พ่ือให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2))  
 

 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์ 
Swot ร่วมกันเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง : S 
 S1. ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการจัด 
 S2. การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการให้บริการท้องถิ่น 
 S3. มีการให้บริการและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดในเชิงรุก   
 S4. การงาน  IT แบบ One Stop Service 
 S5เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในท้องถิ่น 
 S5. เป็นศูนย์กลางโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) 
ระดับภูมิภาค (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สุพรรณบุรีสิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี) 
 S6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ด้าน IT  และงานห้องสมุด)โครงการ
เครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Uninet) ระดับภูมิภาค(ภาคกลาง) 
 

จุดอ่อน : W 
 W1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 W2. ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย 
 W3. ระบบแม่ข่าย (Server) ยังขาดความพร้อมต่อการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล   
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 W4. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใน
การให้บริการ และล้าสมัย 
 W5. ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการ 
 W6. งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค มีไม่เพียงพอ 
 W7. ห้องสมุดยังขาดการพัฒนาทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเข้าใช้บริการ 
 W8. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังมีจ านวนน้อย 
 

โอกาส : O 
 O1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ก าหนดกรอบการพัฒนา 
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว 
 O2. ยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษที่ 21  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 O3. ยุทธศาสตร์ ICT 2020 ก าหนดกรอบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนานวัตกรรม ICT 
 O4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
 O5. มีเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ 
 O6. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน  
 

อุปสรรค : T 
 T1. การจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีสัดส่วนน้อย   
 T2. ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ าท่วม เป็นต้น 
 T3. สาธารณูปโภคจากภายนอก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง  น้ าประปาไม่ไหล 
 T4. เครือข่าย Uninet  มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
 T5. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพัฒนา 
 T6. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศสูง 
 T7. สภาพ/รูปแบบการท างาน มีความเสี่ยง SO : 
ST : 
 ST1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (S1,2,3,4,5,6 : 
T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 ST2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7)  
 ST3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (S1,2,3,4,5,6 : T1,2,3,4,5,6,7) 
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WO : 
 WO1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : 
O1,2,3,4,5,6) 
 WO2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : O1,2,3,4,5,6) 
 WO3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6 : O1,2,3,4,5,6) 
 WO4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : O1,2,3,4,5,6)  
 

WT: 
 WT1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (W1,2,3,4,5,6 : T4,5,6) 
 WT2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัย (W6,7 : T5,6,) 
 WT3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการเชิงรุก (W1,4,5,6,7 : T1,2,3,4,5,6,7) 
 WT4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (W8 : T7) 
(เอกสารหมายเลข สวท.1-1.1(3))   
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) น าเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4)) 
 

 และเสนอเข้าวาระเพ่ือพิจาณาในคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5))  
 

 เมื่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2561) เรียบร้อยแล้ว  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน    
พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ตามค าสั่งที่ 46/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีแผนดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6))  
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งบประมาณ 

กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน/บาท 

งบแผ่นดิน งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,486,400 บาท 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการ 
งบบกศ. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 2,687,344 บาท 
 งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทย

บริการฯ 
 งานส่งเสริมวิทยวิชาการ 
งบกศ.บป. งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 2,687,344 บาท 
 งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทย

บริการฯ 
 งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2561 จ านวน 10 โครงการหลัก 15 ตัวชี้วัด โดยใช้คณะกรรมการมีกระบวนการดังนี้ 
 1. น าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งครบทุกพันธกิจของส านักฯ 
 3. น าเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินงานรับทราบและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
ตามพันธกิจและงบประมาณท่ีได้รับเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
 4. ทั้งนี้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีสู่บุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีโครงการ 11 โครงการ  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
แผนงาน/โครงการ 

ล าดับ ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต 
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ         3,000,000.00  (1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
2 6115000003 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
         2,599,900.00  

(1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

3 6115000007 จัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

         6,886,500.00  
(1) งบแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

4 6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ           281,000.00  (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (3) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 
5 6115000006 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
            642,840.00  

(2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

6 6115000008 พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            306,200.00  
(2) งบ บกศ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา 
การวิจัยและนวัตกรรม 

(2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

7 6115000009 บริหารจัดการส านกัวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            245,237.00  
(2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

8 6115000011 จัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,212,067.00 (2) งบ บกศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

9 6115000005 บริหารจัดการส านกัวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            114,258.00  
(3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

10 6115000004 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             260,000.00  (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
11 6115000012 จัดซื้อครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            939,502.00  (3) งบ กศ.บป. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์

 รวมงบประมาณ (บาท)       16,487,504.00  
   (เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8))  
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 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจงถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือท าความเข้าใจให้กับบุคลากรในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9))  
 

 รวมทั้งมีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน เพ่ือติดตามการด าเนินงาน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11))  
   

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการเร่งรัดตามใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายกับ
มหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกเดือน   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12))  

 

 และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(13))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งที่ 38/2560 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 1. ผู้อ านวยการ      ท าหน้าที่เป็นประธาน 
 2. รองผู้อ านวยการ     ท าหน้าที่เป็นกรรมการ 
 3. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 
 

 โดยก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายใน
การบริหารองค์กร โดยครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและก าหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติการในการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับ ในการบริหารความเสี่ยงและด าเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 4. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1))  
 

 คณะกรรมการแผนบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง โดยมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ การจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละประเด็น และ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีการระบุความ
เสี่ยงตามตาราง ดังนี้ 
 1. อัคคีภัย 
 2. ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง Data Center (ปัจจัยภายใน) 
 3. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 
 4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นให้บริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2))  
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 ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. อัคคีภัย 1. ไฟฟ้าลัดวงจร 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ 

สูงมาก
4x5=25 

1ต.ค.60-30
ก.ย.61 1 

2. ด้านระบบควบคมุอุณหภูมิห้อง 
Data Center (ปัจจัยภายใน) 

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

สูงมาก 
4x4 = 20 

ต.ค.60-30
ก.ย.61 

2 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานท่ี 

สูง 
4x4=16 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

3 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไมค่รอบคลมุ
พื้นให้บริการ 

1. งบประมาณไมเ่พียงพอ ปานกลาง
3x2=6 

ต.ค.60- 

30ก.ย.61 

4 

 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอันดับและเลือกปัญหาความเสี่ยงจากการอัคคีภัย เป็นอันดับแรก  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เสนอวาระเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุม เห็นควรให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนแผนความเสี่ยงและน าเข้าที่ประชุมในครั้งถัดไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4)) 
  

 คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริการความเสี่ยง จัดประชุมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ การจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบความรุนแรงของแต่ละ
ประเด็น และน าเข้าวาระเพ่ือสืบเนื่อง ในคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีการระบุความเสี่ยงตามตาราง ดังนี้ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1. อัคคีภัยภายในห้อง  
(ห้อง Data Center) 

1. ไฟฟ้าลัดวงจร 
2. สารเคมีในถังระบบดับเพลิงปรมิาณ
ต่ ากว่ามาตรฐาน 

สูงมาก
4x5=25 

1ต.ค.60-30
ก.ย.61 1 

2. ด้านระบบควบคมุอุณหภูมิห้อง 
Data Center (ปัจจัยภายใน) 

1. อุณหภูมิในห้อง Data Center ร้อน
จัดส่งผลกระทบและความเสียหายต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

สูงมาก 
4x4 = 20 

ต.ค.60-30
ก.ย.61 

2 

3. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั
ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) 

1. การโจรกรรมทรัพย์สินภายใน
มหาวิทยาลยั 
2. การลักลอบก่อวินาศกรรมต่อ
ร่างกาย, ทรัพย์สินและอาคารสถานท่ี 

สูง 
4x4=16 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

3 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไมค่รอบคลมุ
พื้นให้บริการ 

1. งบประมาณไมเ่พียงพอ ปานกลาง
3x2=6 

ต.ค.60- 
30ก.ย.61 

4 

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5))  
 

 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อได้ความเสี่ยงสูงมาแล้ว 
คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริการความเสี่ยง ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดกิจกรรม เป้าหมาย แนวทาง มาตรการการป้องกันและก าหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 
1. อัคคีภัยภายในห้อง  
(ห้อง Data Center) 

1. ตรวจเช็คระบบดับเพลิง (ห้อง Data Center) ประจ าสัปดาห์ 
2. มีการบ ารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน 
3. มีการเติมน้ ายาสารเคมีในถังดับเพลิง (ห้อง Data Center)     
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

2. ด้านระบบควบคมุ
อุณหภูมหิ้อง Data Center 
(ปัจจัยภายใน) 

1. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงประจ าสัปดาห์ 
2. มีการบ ารุงรักษาจากบริษัท ทุกๆ 3 เดือน 
3. มีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศความเที่ยงตรงสูงและติดตั้งให้
พร้อมใช้งาน 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

1. ตรวจเช็คกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายประจ าวันทุกวัน 
2. ซ่อมบ ารุงเมื่อมีความผิดปกติหรือใช้งานไม่ได้ทันที 
3. มีการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
และล้าสมัย 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

4. อินเทอร์เน็ตไร้สายไม่
ครอบคลมุพื้นให้บริการ 

1. ตรวจสอบการท างานของระบบอินเตอร์เนต็ไรส้าย 
2. จัดซื้อระบบอินเทอรเ์น็ตไรส้าย 
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

นายเจษฎา สมสุขพืช 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6))  



28 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงตามแนวทาง
มาตรการการจัดการความเสี่ยงแล้ว พบว่าความเสี่ยงลดลงจากปีที่แล้ว และได้พบความเสี่ยง
นอกเหนือจากความเสี่ยงเดิม คือ  

1. ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เกิดความล้มเหลว  
2. ระบบเครือข่ายล้มเหลว  
3. การป้องกันการบุกรุกและภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  
4. การละเมิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

 

 ซึ่ งความเสี่ ยงทั้ ง  4 ความเสี่ ยงนี้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ.2562 ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ครบทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี      
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ในการก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

ระดับความส าเร็จ จ านวนเงิน 
ส าเร็จ ไม่

ส าเร็จ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
1. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย อั จ ฉ ริ ย ะ         
(Smart University) 

3  - - 12,486,400 12,085,251.83 96.78 

2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่ (Green University) 

2  - - 359,495 352,197.54 97.97 

3. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6  - - 3,641,609 3,604,659.83 94.99 

รวม 11  - - 16,487,504 16,042,109.20 97.30 
 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(1))  
 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 จากการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักได้น าเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ ลดระยะเวลา ลดทรัพยากร ดังนี้ 
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 1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย
มีแหล่งทรัพยากรที่เอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพให้กับ
ผู้ใช้บริการทุกระดับ ทุกประเภท 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(2))  
 

 2. แผนงานประชุม ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และ
บุคลากร เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(3))  

 

 3. แผนพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของ
การท างานให้ดีขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(4))  
 

 4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมอบหมายและแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง คือ 
  - รอบท่ี 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป 
  - รอบท่ี 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(5))  
 

 5. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
  - การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเพ่ิมช่องทางการ
บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ด้วยตนเองที่หน้าระบบ ท าให้ลด
ขั้นตอนและประหยัดเวลาในการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(6))  
 

  - การน า Google Apps มาใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทาง Gmail การใช้ Google Docs/Google Drive/Google Calendar 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(7))  
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ด้านบริการ 
1. น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. เพ่ิมช่องทางในการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการ
สามารถยืม คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วย
ตนเอง ผ่านเครื่องยืม-คืน 
3. เพ่ิมช่องทางการคืนโดยมีตู้รับคืนหนังสือ
บริเวณด้านหน้าห้องสมุด  
4.  เ พ่ิมเครื่ องคอมพิวเตอร์  ส าหรับสืบค้น
สารสนเทศภายในอาคารส านักวิทยบริการฯ 
5.  การอบรมการใช้ ฐานข้อมูลต่ างๆ เ พ่ือ
สนั บสนุ น ก าร จั ด กา ร เ รี ยนกา รส อนของ
มหาวิทยาลัย 
6. ขยายเวลาในการให้บริการในช่วงนักศึกษา
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเปิดบริการ
เวลา 23.00 น. 
7. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
เพ่ือน าผลความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนา
งานบริการของส านักวิทยบริการฯ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการ และของคณะ/หลักสูตร โดยมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด า เนินงานสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือท าหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและด าเนินงาน
ในการจัดหาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด  
2. มีการประชุมด าเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/
ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสนเทศของส านัก
โดยระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณและ
ร่ วมพิจารณาแนวทาง ในการจัดหา ทรัพยากร
สารสนเทศ 
3 .  ก าหนดกิ จกรรมในการจั ดหาทรัพยากร
สารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร
ต่างๆ มีส่ วนร่ วมในการคัด เลือก/เสนอรายชื่ อ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ส านักด าเนินการจัดหา 
ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรอย่าง
ทั่วถึง จ านวน 30,000 บาทต่อหลักสูตร 
4. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร/
สาขาวิช าต่ า งๆ  ที่ มี การ เรี ยนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย  
5. ด าเนินการจัดท ารายงาน การจัดหา/จัดซื้อ
ทรั พยากรสารสน เทศ  ประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ.2561 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(8))  
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4. หลักความรับผิดชอบ (Responsiveness) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการ
บางส่วนการบริหารงานภายใน โดยมีการมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่แก่รองผู้อ านวยการ หัวหน้า
ส านักงานที่ชัดเจน ตาม โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน และภาระงานตามโครงสร้าง 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 หมายเหตุ 
แบ่งโครงสร้างเป็น 7 กลุ่มงาน 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
4. งานวิทยวิชาการ 
5. งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย 
6. งานระบบสารสนเทศ 
7. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบ่งโครงสร้างเป็น 10 กลุ่มงาน 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานวิทยวิชาการ 
3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. งานบริหารระบบ 
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
8. งานเครือข่าย (Network)               
9. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักวิทยบริการฯ ได้แบ่ง
ส่วนการบริหารงานภายใน
ออกเป็น 10 กลุ่มงาน 
เ พ่ือให้การบริหารภายใน
ส านักฯ มีความสะดวกและ
คล่องตัวในทางปฏิบัติ เป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่ เน้น
ด้ านการบริ หารและการ
บริการเป็นส าคัญ สามารถ
ก าหนดค่าเป้าหาย ตัวชี้วัด 
KPI ของหน่วยงานได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและก าหนด
ภาระงานให้ตรงกับต าแหน่ง 
ความรู้  ความสามารถของ
บุคลากรมากขึ้น 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(9))  
 

 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้รองผู้อ านวยการและ
บุคลากรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยระบุตัวชีวัดการ
ปฏิบัติราชการ น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนผลการด าเนินงาน และมีการประเมินประสิทธิภาพตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ดัง ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(10))  
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5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานโดย
การส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ลงจดหมายข่าว การจัดท าเว็บไซต์ Facebook Line               
เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(11))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามกรอบระยะเวลา ตาม รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตาม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(12))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โดยส านักวิทยบริการฯ   
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานและกิจกรรมในปีงบประมาณ 2560 ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ได้รับทราบ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(13))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดย
หน่วยตรวจสอบภายได้ ซึ่งได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และได้ด าเนินตามค าแนะน าของหน่วย
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตาม บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.11.1/6 ลงวันที่ 16 มกราคม 256 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายได้ ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(14))  
 

6. หลักการส่วนร่วม (Participation) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผน การพัฒนา การตัดสินใจ และลดระยะเวลาในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
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 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะท างานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
  

 โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแลรับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(15))  
 

 2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือท าหน้าที่
วางแผน ประสานงาน ติดตามคัดเลือกและด าเนินงานในการจัดหาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(16))  
 

  2) มีการประชุมด าเนินการ โดยร่วมพัฒนาแนวทาง/ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของส านักวิทยบริการฯ โดยระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณและร่วม
พิจารณาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(17))  
 

  3) ก าหนดกิจกรรมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยให้อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคัดเลือก/เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ส านักวิทยบริการฯ 
ด าเนินการจัดหา ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรอย่างทั่วถึง จ านวน 30,000 บาท    
ต่อหลักสูตรดังรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อประจ าหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(18))  
 

  4) ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(19))  
 

 3. การส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือมีหน้าที่ด าเนินการ
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ทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลประเมินระดับ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(20)) 
 

 จากการทบทวน/จัดท าเกณฑ์และแบบส ารวจระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ครอบคลุมในประเด็น
หลักๆ 5 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลที่จะเป็นตัวแทนประชากรผู้ท าแบบ
ส ารวจ โดยการใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ ซึ่งมีจ านวนประชากรแยกตามประเภทผู้ใช้บริการ 
ดังนี้ 
 

ปะเภทสมาชิก จ านวนคน 
นักศึกษา 285 
บุคลกรสายสนับสนุน 28 

รวม 313 
 

ที่มา : ระบบห้องสมุด VTLS รายงานจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 โดยมีการแจกแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้นับบริการต่อการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ.2561 ในทุกจุดที่ให้บริการภายในส านัก ได้ท าการส ารวจ 2 รอบ คือ (รอบ 6 
เดือน เริ่มเดือน ต.ค.60-31 มี.ค.61 และรอบ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.61-เม.ย.61-ก.ย.61)  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(21))  
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
 ผู้บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่น าหลักการ
กระจายอ านาจ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและด าเนินงานโดยจะเห็นได้จากโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ  
 1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จ านวน 3 งาน ได้แก่ 
  1. อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการงานบริหาร 
  2. อาจารย์ทัศนีย์ สุทธิวงศ์  รองผู้อ านวยการงานวิทยวิชาการ 
  3. อาจารย์อธิบ โพทอง  รองผู้อ านวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่  หัวหน้าส านักงาน 
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 โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
มีการท าแผนปฏิบัติราการระยะสั้นๆโดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา มีการ
มอบหมายภาระงานให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการ ตรวจสอบงานที่เจ้าหน้าที่ท าส าเร็จ 
ประเมินผลงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนในสายงานและให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายส านักวิทยบริการฯ/
ภาระงานตามโครงสร้าง และค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ระดับหัวหน้า) 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(22))  

 การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ภายในหน่วยงาน จ านวน 13 คณะกรรมการ ได้แก่ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(23))  
 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการก าหนดระเบียบ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ สามารถให้บริการอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือให้การด าเนินการของส านักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งหมวด หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก 
 หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หมวดที่ 6 การเงิน 
 ดังระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(24))  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากรเพ่ือใช้เป็นข้อก าหนด กรอบ
แนวทางในการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีในเชิงประจักษ์ มีความโปร่งใสและ
ยุติธรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(25))  
 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยก าหนดสิทธิ์ต่างๆ ตามประเภทของผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

ประเภทสมาชิก ประเภททรัพยากร จ านวน ระยะเวลา 
นักศึกษา  
- ปริญญาตรี หนังสือ  

วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

7 เล่ม 
7 เล่ม 
7 แผ่น 

7 วัน 
7 วัน 
1 วัน 

- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

10 เล่ม 
10 เล่ม 
10 แผ่น 

14 วัน 
14 วัน 
1 วัน 

บุคลากร 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ, ลูกจ้างชั่วคราว 
   - ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

20 เล่ม 
20 เล่ม 
20 แผ่น 

120 วัน 
120 วัน 
1 วัน 

  - พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน 

หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

7 เล่ม 
7 เล่ม 
7 แผ่น 

14 วัน 
14 วัน 
1 วัน 

สมาชิกบุคคลภายนอก หนังสือ  
วิทยานิพนธ์ 
สื่อโสตทัศนวัสดุ 

3 เล่ม 
3 เล่ม 
3 แผ่น 

7 วัน 
7 วัน 
1 วัน 

 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(26))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ที่มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมาย ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ได้ก าหนดโครงการ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

บุคลากร 50 คน บุคลากร 39 คน 
มีการพัฒนา 50 คน มีการพัฒนา 39 คน 

 

(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(27))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของ
บุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจ านวนวันที่
ปฏิบัติงานเท่าๆกัน โดยค านึงถึงความเสมอภาค ตาม รายชื่อกรรมการด าเนินงานและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์   
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(28))   
 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ในระเบียบวาระที่ 5.1.5 
เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบจากผู้ดูแลเกณฑ์ข้อที่ 5 จัดท าแผนและส่งเสริมให้มีการบุคลากรในหน่วยงาน 
การรายงานและเสนอรายชื่อกลุ่มงาน จ านวน 10 งาน โดยผู้บริหารได้มีการหาข้อตกลงร่วมกับ
บุคลากร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยซึ่งมติที่ประชุม รับทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 หน่วยงานบริหาร มีหน่วยงานย่อยและบุคลากรตามสายงาน ดังนี้ 
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  รองผู้อ านายการ 
 3. อาจารย์อธิบ   โพทอง   รองผู้อ านวยการ 
 4. อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์   รองผู้อ านวยการ 
 5. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่   หัวหน้าส านักงาน 
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งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นางสาวรสสุคนธ์  ค าสอน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2. นางพรทิพย์    เดชรอด            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นางกัลยา    จันทร์โชติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นางละเอียด   รามคุณ   พนักงานพิมพ์ ส.3 
 2. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง   บรรณารักษ ์
 3. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก   บรรณารักษ ์
 4. นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง        บรรณารักษ ์
 5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์          บรรณารักษ ์
 6. นางสาวยุธิดา    เข็มปัญญา  บรรณารักษ ์
 7. นางศิริรัตน์    โพธิ์ภิรมย์          ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด    
 8. นางศิริพร    แจ่มจ ารัส  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
 9. นายสายันต์   ชิตถุง   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 10. นายทิพย์   รามคุณ   เจ้าหน้าที่เงินรายได้ส านัก 
 

งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายนิทัศน์   รสโอชา             บรรณารักษ ์
 2. นางนภารัตน์  จ าเนียร   บรรณารักษ ์
 

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง             บรรณารักษ ์
 2. นายจิรทีปต์    น้อยด ี   บรรณารักษ ์
 3. นายสมชาย   เพ็ญสุข             ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
 4. นายสมยศ   เฉลยมณ ี  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 5. นางสาวชลธิชา  สว่างอารมย์       ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด                
 6. นางสาวอัญชรีพร   เหลืองธรรมชาติ  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 

งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้                 
 1. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2. นางสาวมัทนียา  หามาลัย   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 

งานบริหารระบบ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
 1. นายณเรศณ์   จิตรัตน์             นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
 2. นายเจษฎา   สุขสมพืช           นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
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งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล               
 1. นายอ านาจ    แก้วภูผา            นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
 

งานเครือข่าย (Network) 
 1. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 2. นายสายชน   คงคะพันธ์          นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
 3. นายธีระ     เอ็งวงษ์ตระกูล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา            
 4. นายอ าพล    เกิดชนะ     ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา      
 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 1. นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์          นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
 2. นายมานิช    โชติช่วง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์    
 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
 1. นายวรพจน์   วรนุช   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                          
 2. นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์                  
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.1-3(29))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้านและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ และได้ก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ทบทวนติดตามผลการด าเนินการจัดการความรู้ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(QIP) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก ากับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี งบประมาณ         
พ.ศ. 2560 ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการความรู้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และ   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่ง 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ทั้งหมดมีหน้าที่ ดังนี้   
 1. ด าเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2. จัดท ารายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
 3. เป็น “แบบอยางที่ด”ี ในเรื่องการจัดการความรู้ 
 4. เป็น “Master Trainer” ด้านการจัดการความรู้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1))  
 

 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการด าเนินงาน ได้มีการประชุมการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ในองค์กร ประจ าปี พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม 31120 
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้ทบทวนผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และให้บุคลากรมี
ส่วนรวมในการเสนอประเด็นความรู้ได้แก่  ประเด็นการจัดท าเว็บไซต์ ประเด็นการบริการเชิงรุก และ 
ประเด็น One Stop Service เพ่ือรวบรวมเป็นองค์ความรู้  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เป็นไปตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ มติที่ประชุมเลือก ประเด็น One Stop Service  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยได้
ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
 

 1. การก าหนดตัวบ่งชี้ความรู้  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดการบ่งชี้ความรู้และประเด็น
ความรู้ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ือก าหนดหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้(KM) พ.ศ.2561 ประเด็น 
“One Stop service” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย คือ บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ และให้บุคลากรประจ า
ที่ปฏิบัติงานได้พูดถึงประสบการณ์และกระบวนการการให้บริการ ใช้เวลาในการพูดขึ้นอยู่กับ
กระบวนการให้บริการแต่ละงานซึ่งไม่จ ากัดเวลาเพ่ือให้ผู้พูดไม่ประหม่า และเลขานุการท าหน้าที่ใน
การพิมพ์บันทึกท่ีคณะกรรมการจัดการความรู้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้สร้างและแสวงหาความรู้ทั้งหมด 8 ครั้ง  

 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการฯ  สรุปประเด็น One Stop Service 
จัดระบบด าเนินการจัดการความรู้ 5 ด้าน 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการ
สมัครสมาชิก และการบริการยืม-คืนด้วยตนเอง 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่อง
ทางการแนะน าหนังสือ 3. ด้านการแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล 4.ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัย
และวิทยานิพนธ์ 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร และน าไปจัดท าคู่มือเพ่ือเผยแพร่ 

 4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้  
 คณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมประมวล
และกลั่นกรองความรู้  “One Stop service” ที่ได้จัดท าเป็นคู่มือ ตามประเด็นเนื้อหา 5 ด้าน 
 1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในสมัครสมาชิกและการบริการยืม – คืน
ด้วยตนเอง   
 2. ด้านการบริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศช่องทางการแนะน าหนังสือ  
 3. ด้านการแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล  
 4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์ 
 5. ด้านบริการสืบค้นบทความวารสาร 
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้พิจารณาเพ่ิมเติมประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนและประชุมพิจารณาเพ่ือ
เผยแพร่ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อพิจารณา  
 

 5. การเข้าถึงองค์ความรู้ 
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบของเอกสารคู่มือ One Stop Service และสรุปองค์ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
Facebook ARIT แจกให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการ
จัดกิจกรรมให้บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่าย
องค์ความรู้โดยการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ค าปรึกษา 
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 7. การเรียนรู้ 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรู้โดย
การแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ
ความรู้ One Stop Service การน าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ และเกิดปัญหาหรือพัฒนาอย่างไร 
สามารถก าหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการท างานเพ่ือผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
โดย อาจก าหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือ
ปฏิบัติจริง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2))  
 

 คณะกรรมการท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ มีความคิดเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 13 งาน คือ  
 1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)  
 2. หน่วยงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม –คืน บริการวารสารและ
สิ่งพมิพ์ต่อเนื่อง งานวิทยานิพนธ์ และงานบริการจดหมายเหตุฯ)  
 3. หน่วยงานบริการงานส านักงาน (งานงบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)  
 4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)   
 5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
วิธีการจัดท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) จ านวน 8 ครั้ง ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันที่  23 มกราคม  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครัง้ที่ 2 วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 
 ครั้งที่ 3 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 4 วันที่   4 เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 5 วันที่  23 เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 6 วันที่    3 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 7 วันที่  23 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4   
 ครั้งที่ 8 วันที่  23 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมต้นโมก  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3))  

 

 คณะกรรมท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ด าเนินการรวบรวมองค์ความรู้โดยจัดท าเป็นคู่มือ “One Stop service” และมอบหมายให้ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มงานน าไปถ่ายทอดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพงานบริการของแต่กลุ่มงานพร้อมการน าเสนอ และเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรม
ท างานการจัดการความรู้ ของส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประกวดองค์ความรู้เรื่อง “One Stop service”   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4))  
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 ส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 23 มิถุนายน 
2561 ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยฝ่ายงานประกันคุณภาพเป็นเจ้าภาพซึ่งร่วมกับ คณะ ส านักฯ 
สถาบัน ทั้งนี้ส านักวิทยบริการฯ ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีระดับดี 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
5. จัดท าแผนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ตามค าสั่งที่ 44/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1))  
 

เพ่ือจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พงศ.2561–2564 และมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมายและด าเนินการ
บริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์ข้อมูลกรอบอัตราก าลังของ
ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งได้มีการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2)) 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการ
แบ่งงานออกเป็น 10 งาน  ดังนี้  
 1. งานบริหารงานทั่วไป 
 2. งานวิทยวิชาการ 
 3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. งานบริหารระบบ 
 7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 8. งานเครือข่าย (Network) 
 9. งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
 10. งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
 

ซึ่งมีการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานและการก าหนดจัดสรรต าแหน่งภายใน           
ส านักวิทยบริการฯ  อัตราก าลังที่ได้วิเคราะห์ไว้ควรมีทั้งหมด 39 อัตรา  

ปัจจุบันส านักวิทยบริการฯ  มีอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง  จ านวน 34 อัตรา โดยมี
อัตราก าลังประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   จ านวน  1  อัตรา (ข้าราชการพลเรือน) 
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  3  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
4. บรรณารักษ ์ จ านวน  8  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
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5. บรรณารักษ์ จ านวน  1  อัตรา   (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จ านวน  7  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  9  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  2  อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงาน 

     ราชการ) 
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จ านวน  1  อัตรา (เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา) 

 

การบริหารงานบุคคล ส านักวิทยบริการฯ ใช้หลักเกณฑ์การคิดภาระงานตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ 1 ต าแหน่งต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 230 วัน/1 ปี  ดังนั้น จึงได้มีการจัดท า
การวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละต าแหน่งไว้แล้วในเล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561–2564)  ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561–2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และ 2 มีนาคม 2561 โดยน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)  
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4)  
 

 และได้ด าเนินการจัดท าเล่มแผนแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5)) 
  

  โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ตามหัวข้อที่ตรงกับต าแหน่งและสายการท างานของบุคลากร  เช่น 
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ด้านห้องสมุด 
- สัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้ งที่  8 ระดับนานาชาติ            

วันที่ 6–9 ธ.ค.60 ณ คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่   
- ประชุมวิชาการ เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เ พ่ือพัฒนาห้องสมุดและสังคม           

วันที่ 26 ม.ค.61 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

และฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” วันที่ 29 ม.ค.61 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 

- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต Human Library  วันที่ 2 ก.พ.
61 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จ.นครราชสีมา   

- ประชุมเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพ่ือเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” วันที่ 19 ก.พ.61  ณ สกอ. กรุงเทพฯ 

- อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือการสืบค้น (ออนไลน์)  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 วันที่ 21 ก.พ.61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ   

- เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยบรรณารักษ์และการซ่อมหนังสือ วันที่ 21–23 มี.ค.61 
ณ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ส าหรับ
วิทยานิพนธ์และการท าวิจัย R2R วันที่ 8 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 

- สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัลเอกสารส าคัญขององค์กร    
วันที่ 31 ส.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 

 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) 
- ประชุมการให้บริการข้อมูลผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ออนไลน์  วันที่ 27 ธ.ค.61  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา (Wunca ครั้งที่ 36) วันที่ 16–19 ม.ค.61   
- ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม 
- สัมมนา Thailand 4.0 : Turnaround to new Trust Economy” วันที่21 ก.พ.61   

ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและการใช้งานระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการ

ในสถาบันอุดมศึกษา  วันที่ 8–9 มี.ค.61             
- ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพฯ 
- เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ (CSIC) และ OpenLab  ของผลิตภัณฑ์หัวเว่ย  

วันที่ 18 เม.ย.61 ณ G Tower พระราม 9 กรุงเทพฯ 
- อบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018  วันที่ 25–26 เม.ย.61           

ณ โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการฯ  กรุงเทพฯ 
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- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 วันที่ 19 – 20 ก.ค.61 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการปชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ   

- โครงการเสวนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย”  ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
กรุงเทพฯ   
 

ด้านบริหารจัดการ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 23–24 พ.ย.60 ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ ซีไซต์ ศรีราชา จ.ชลบุรี   
- สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ ครั้งที่ 7 วันที่ 15–17 ก.พ.61  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จ.ลพบุรี   
- ศึกษาดูงานเ พ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโ ลยีสารสนเทศ            

วันที่ 10–11 พ.ค.61 ณ ส านักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏเพชรุบรี  จ.เพชรบุรี   
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ : แนวปฏิบัติที่

เป็นเลิศ  (Best Practice)  วันที่ 17 พ.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6))  
 

 ส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
โดยได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน
และผลงานการวิเคราะห์เพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่  1–2 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่        
จ.นครราชสีมา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7)) 

 

ส านักวิทยบริการฯ  สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ โดยได้จัดท าโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 เพ่ือให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งจากประสบการณ์–กรณีศึกษา ปัญหา
อุปสรรคจากการศึกษาดูงาน  ตลอดจนการน าเอาแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ต่อไป และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการ
ฯ ได้จัดให้ไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 10–11 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัฏเพชรบุรี  

 

จากการศึกษาดูงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ผู้บริหารและบุคลากรได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติ งาน และการพัฒนางานในส่วนของ
ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว และเยี่ยมชมใน
ทุกส่วนงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8)) 
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 มหาวิทยาลัย  มีการให้ความรู้ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ทั้งนี้เพ่ือให้ผุ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ   
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9))  

 

มหาวิทยาลัย มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน  
15,000  บาท/ปี  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา สามารถเบิกค่า
รักษาพยาบาลส าหรับตนเอง, บิดา, มารดา, สามีหรือภรรยา และบุตร โดยก าหนดวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท/ปี  สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อสัญญาจ้างรายปีให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาโดยได้รับ
ค่าจ้าง รายเดือนจากงบประมาณรายได้ ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 11 คน และคนงาน  
จ านวน 10 คน ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ด ี

 

มหาวิทยาลัย  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ของส านักวิทยบริการ เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนในแต่
ระดับการประเมิน ดีเด่น ดีมาก และดี ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจที่ดี สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรน าสินค้าราคาประหยัดมาขายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00–08.30 น. เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมและสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของส านักฯ  

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการก ากับติดตาม โดยมีค าสั่งที่ 
021/2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ และด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ช่วง 

- ช่วงที่ 1  วันที่  1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 
- ช่วงที่ 2  วันที่  1  เมษายน – 30 กันยายน 2560 

 

การประเมินแต่ละช่วง  ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน  ใน
การมอบหมายภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10))   
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 ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง และมีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การจัดการเผยแพร่ในรูปของเอกสาร/แนวปฏิบัติ/คู่มือต่างๆ การเผยแพร่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เพ่ือติดตามการน าความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเอง 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11))  
 

        ส านักวิทยบริการฯ  ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งยังไม่บรรลุ 1 กิจกรรม คือ ส่งเสริมให้ด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานจ านวนมาก และสถานที่ไม่
เอ้ืออ านวย ซึ่งจะได้พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป   
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6)  

 

  และได้จัดท าแบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมดังนี้  

1. การประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ 
2. อบรมพัฒนาบุคลากร จ านวน  3 ครั้ง 
3. อบรมงานประกันคุณภาพ 
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) จ านวน 1 ครั้ง 
5. อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ านวน 1 ครั้ง    

เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ า     
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 
 ตามค าสั่งที่ 25/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(1))  
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560        
เพ่ือทบทวนและจัดท าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ/ส านัก/สถาบัน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(2))  
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(3))  

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นระบบ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีเนื้อหาที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 
 1. พันธกิจและนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. เกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 4. แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 5. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงานและการมอบหมายงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(4))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ เป็นส่วนหนึ่ งของการบริหารงานตามปกติ โดยให้บุคลากรมีการทบทวนรายชื่อ
คณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานตามปกติของบุคลากร ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม
และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(5))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่
ครบถ้วนประกอบด้วย 
 1. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพ คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีการควบคุมและติดตามการด าเนินงานโดยการแต่งตั้งและ
มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อก ากับดูแลตัวบ่งชี้ในการ ดังนี้  
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ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (P)

2. วางแผนประชุมทบทวนและปรบัปรงุแผนการด าเนินงาน

   3.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   3.2  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ

   3.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   3.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   3.5   ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   3.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   4.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

  4.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ
  4.3 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   4.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   4.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   4.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2561

 (1 ตลุาคม 2560-30 กันยายน 2561)

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน

3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบง่ชี้ เพ่ือรองรบัการประเมิน (D)

แผนการด าเนินงาน
ตลุาคม 2560-กันยายน 2561
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   5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.59-ม.ีค.60) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน
               6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ด าเนินงานทบทวน

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(6))  
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ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและประสานงาน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามกรอบเวลาเพื่ อ ให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์  

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
 

คณะกรรมการด า เนินงาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

นางพรทิพย์ เดชรอด 

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัย เสี่ ยงที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  

อาจารอธิบ โพทอง คณะกรรมการด า เนินงาน
บริหารความเสี่ยง 

นายสายชน คงคะพันธ์ 

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่ างครบถ้วน ทั้ ง  10 ประการ       
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ คณะกรรมการธรรมภิบาล นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ 

4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ง
ที่มี อยู่ ในตั วบุคคลทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
การจัดการความรู้ KM 

นางนภารัตน์ จ าเนียร 

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน  

อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย คณะกรรมการด า เนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 

นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน 

6 .  ด า เนิ นงานด้ านการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กั บพันธกิ จและพัฒนาการของ
หน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
 

อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ 
อาจารย์อธิบ โพทอง 

คณะกรรมการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพ 

นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 
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ชื่อตัวบ่งชี้ที ่ ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ผู้จัดเก็บข้อมลูและประสานงาน 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :  
ระดั บคว ามส า เ ร็ จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด า เนินงาน
ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริ การที่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการ เ รี ยนรู้ ด้ าน
ห้องสมุด 

นางสาวเมตตา สังข์ทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 :  
การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ คณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

นายนิทัศน์ รสโอชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 :  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

อาจารย์อธิบ โพทอง คณะกรรมการด า เนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ 

นายเจษฎา สุขสมพืช 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 :  
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารย์อธิบ โพทอง คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ 

 

โดยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 1. รวบรวมเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือใช้ประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ประชุมคณะกรรมการตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. จัดท าเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวก ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(7))  
  

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 13 ค าสั่ง เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ก ากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด
ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 3. คณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. คณะกรรมการอ านวยการและการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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 5. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 7. คณะกรรมการการด าเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
 8. คณะกรรมการการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 10. คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 11. คณะท างานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 12. คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 13. คณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว “Green Library” 
 เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(8))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือติดตามการควบคุมด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานข้อมูล ทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(9)) 
  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 29 
มกราคม 2561 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(10))  
 

 2. มีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่
ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ
เสนอข้อมูลการรายงานต่อผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ มีการรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน ในการตรวจสอบ
ข้อมูลการด าเนินงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินภายใน วันที่ 2 ตุลาคม 
2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย และนางสางเบญจรักษ์ ชิดชาญชัย เป็น
คณะกรรมการ Pre-Audit ก่อนจัดส่งรายงาน (SAR) กับมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(11)) 
 

 3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดการประเมินคุณภาพของ
หน่วยงาน โดยก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวัน 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับหน่วยงาน
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สนับสนุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค าสั่งที่ 781/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน วันที่ 7 กันยายน 2561 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(12))  
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
เป็นประจ าทุกๆ ปีงบประมาณ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 

ตรวจประเมิน 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 

2 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ 
6 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ 

4.50 คะแนน 4.50 คะแนน 5.00 คะแนน 
คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดี คุณภาพระดับดีมาก 

  

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13))  
 

 4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน
ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ทบทวนและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Quality Improvement Plan) 2561 ตามตารางต่อไปนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(14))  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

       ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากร ทุกคน
ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ป ก ติ ”  แ ล ะ ค ร อบ ค ลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายเป็นภาระงาน 
2. อบรมให้ความรูด้้านการ
ประกันคณุภาพเน้นในดา้นการ
จัดการความรู้ให้ครอบคลมุทั้ง   
3 ด้าน 
 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้
เป็นตัวช้ีวัดในการประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
ภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

- 1 ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

คณะกรรมการการ
จัดการความรู ้

1. แบบรายงานภาระงาน
ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
(ประเภทสนับสนุนวิชาการ) 
 

2. โครงการการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร     
ส านักวิทยบริการฯ ณ 
ส านักวิทยบริการฯ 
มรภ. เพชรบรุี เมื่อวันท่ี 10-
11 พฤษภาคม 2561 
 

3. การประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคณุภาและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการ 
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องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการที่จะอธิบายไปสู่กระบวนการ
ขั้นต่อไปได้  

1. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง โดยเพิม่
รูปแบบแผนภูมิการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง 
 

- 1ต.ค.60- 
30ก.ย.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน

คุณภาพ 
 

ไม่ได้จัดอบรมการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง เนื่องจากมีการ
จัดอบรม การเขียน เมื่อพ.ศ.2560 
แล้ว ส านักวิทยบริการฯ จึงมีการ
ประชุมทบทวนการเขียนรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ใ น
คณะกรรมการด า เนินประกัน
คุณภาพและด าเนินงาน    ส านัก
วิทยบริการฯ 

   2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัว
บ่งช้ีควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทบทวนเกณฑ์การประเมิน 2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมิน 

- 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

งานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมทบทวนเกณฑ์การ
ประเมินร่วมกับการประชุม
ทบทวนร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2560 

แนวทางปรับปรุง โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

   3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ (Benchmarking) 
มาเป็นเกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

1. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์และ
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
พร้อมกับท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก 
2. รวบรวมองค์ความรู้ของแนว
ปฏิบัติที่ด ี
3. อบรมเผยแพร่องค์ความรู ้
4. จัดท าเว็บไซตเ์ผยแพร่องค์
ความรู ้

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์
และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์

 1ต.ค.60-
30ก.ย.61 

คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คณะกรรมการ 
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 
คณะกรรมการ 
สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูด้้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ดา้นห้องสมดุ 
3. คู่มือ “การวิเคราะห์และลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศ” 
4. เผยแพรล่งเว็บไซต ์
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สรุปรายงานการประเมินความส าเร็จ 
ของพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กิจกรรม/โครงการ 
การด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรลุ ก าลัง
ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การบรหิารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 5.00 คะแนน) 
ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนใน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เห็นความส าคัญ ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของการ
บริหาร งานตามปกติ ”  และครอบคลุ ม
กระบวนการทั้ง 3 ด้านคือ  
       1) การควบคุมคุณภาพ  
       2) การตรวจสอบคุณภาพ  
       3) การประเมินคุณภาพ 

1. มอบหมายงานประกันคุณภาพให้เป็นตัวช้ีวัดในการ
ประเมิน 
2. การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก 
3. มีการติดตามประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 : การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผลการประเมิน 4.40 คะแนน) 
1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็นระบบและกลไก 
สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนภูมิ หรือ 
แผนภาพ เพื่อให้เห็นแนวคิดหลักในภาพรวม 
ซึ่ ง จะท า ให้ ง่ า ยต่ อการที่ จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้        
2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
ควรมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. การที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานให้บรรลุ 
สู่การมีแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการวางแผนและ
เตรียมการในระยะยาว และควรน าวิธีการ
เ ที ย บ เ คี ย ง ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ 
(Benchmarking) มาเป็นเกณฑ์ในการ
น าเสนอข้อมูล 

1. จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
2. ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมิน 
 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 
3. จัดท าคู่มือ “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศ” 
4. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมโครงการ/กิจกรรม 6 กิจกรรม    
  

ผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 100 ประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561      
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการส าเร็จ มี 6 กิจกรรม  
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(15))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.1.1-1(1) ค าสั่ งที่  24/2560 เรื่อง แต่งตั้ ง คณะกรรมการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2561  

งานแผนและ 
งานงบประมาณ 

สวท.1.1-1(2) โครงการอบรมงานประกันคุณภาพ ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(3) การวิเคราะห์ SWOT  
สวท.1.1-1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

ครั้งที่ 8/2560 
 

สวท.1.1-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 

 

สวท.1.1-1(6) ค าสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560   

 

สวท.1.1-1(7) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-1(8) แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ  
ครั้งที่ 8/2560 

 

สวท.1.1-1(10 http://arit.aru.ac.th/qualityarit.html ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-1(12) แบบรายงานผลการด าเนินงานของโครงการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 

สวท.1.1-1(13) รายงานการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3/2561 

 

สวท.1.1-2(1) ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

งานประกันคุณภาพ
และบริหารความเสี่ยง 

สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 3/2561 

 

สวท.1.1-2(3) แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยง  
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สวท.1.1-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 มิ.ย.61 

 

สวท.1.1-2(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2561 

 

สวท.1.1-2(6) เอกสารแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง  
สวท.1.1-2(7) แผนบริหารความเสี่ยง 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

สวท.1.1-3(1) - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรุงปรุง        
พ.ศ.2561) 
- เล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพและ

หลักธรรมภิบาล 
สวท.1.1-3(2) คู่มือประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561  
สวท.1.1-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ

ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.1.1-3(4) แผนการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  
สวท.1.1-3(5) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-3(6) ภาพประกอบการยืม-คืน ด้วยตนเอง  
สวท.1.1-3(7) การเข้าใช้ Google Apps  
สวท.1.1-3(8) - ภาพแสดงการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ค าสั่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/รายงานการประชุมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- รายงานทรัพยากรที่ได้รับการจัดซื้อทรัพยากร/รายงานผลการ
ด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-3(9) - โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ค าสั่งการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-3(10) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สวท.1.1-3(11) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์ส านัก  
สวท.1.1-3(12) รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
สวท.1.1-3(13) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่1/2561 
 

สวท.1.1-3(14) บันทึกข้อความรับที่ 49/2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัด
การเงินรายได้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สวท.1.1-3(15) ค าสั่งคณะกรรมการ 
1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่  40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

 

สวท.1.1-3(16) ค าสั่งที่ 40/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 

 

สวท.1.1-3(17) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
สวท.1.1-3(18) รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ 
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สวท.1.1-3(19) - บันทึกข้อความเสนอหนังสือ 
- แบบฟอร์มการเสนอหนังสือ 

 

สวท.1.1-3(20) ค าสั่ งที่  36/2560 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

สวท.1.1-3(21) ผลประเมินระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 

สวท.1.1-3(22) โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวท.1.1-3(23) 1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

สวท.1.1-3(24) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 

 

สวท.1.1-3(25) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลและการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

สวท.1.1-3(26)   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551 

 

สวท.1.1-3(27)   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-3(28)   - บันทึกข้อความ ศธ 0550.1/1150 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการด าเนินงาน
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
- บันทึกข้อความ ศธ 0550.8.1/210 ส่งแจ้งรายชื่อกรรมการ
ด าเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

สวท.1.1-3(29)   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่พุธที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2561 
- โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-4(1) - ค าสั่งที่  03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพและการ
จัดการความรู้ 

สวท.1.1-4(2) แผนการจัดการความรู้  
สวท.1.1-4(3) รายงานการประชุมการจัดการความรู้  
สวท.1.1-4(4) คู่มือ“One Stop service”  
สวท.1.1-4(5) - บันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2.1/ว250 เรื่องขอเชิญหน่วยงานเข้า

ร่วมโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- ประกาศหมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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สวท.1.1-5(1) ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

งานประกันคุณภาพ
และแผนพัฒนา

บุคลากร 

สวท.1.1-5(2) เล่มกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564  
สวท.1.1-5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561–2564 ครั้งที่ 1–2/2561 

 

สวท.1.1-5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 

 

สวท.1.1-5(5) เล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 

 

สวท.1.1-5(6) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุ คลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  

 

สวท.1.1-5(7) ค าสั่งที่ 35/2561 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่า
งานและผลงานการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” 

 

สวท.1.1-5(8) โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-5(9) บันทึกข้อความขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-5(10) ค าสั่ง เรื่องการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-5(11) แบบรายงานผลการไปราชการ/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม  
สวท.1.1-5(12) แบบเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562) 
 

สวท.1.1-6(1) ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งานประกัน
คุณภาพ 

สวท.1.1-6(2)) - เอกสารการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกัน
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คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560 
สวท.1.1-6(3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยระดับส านัก/สถาบัน  
สวท.1.1-6(4) เล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-6(5) ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-6(6) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
สวท.1.1-6(7) ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

สวท.1.1-6(8) 1. ค าสั่งที่ 24/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
2. ค าสั่งที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
3. ค าสั่งที่ 38/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
4. ค าสั่งที่ 36/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและการ
ด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
5. ค าสั่งที่ 37/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ค าสั่งที่ 39/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7. ค าสั่งที่ 44/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน
แผนพัฒนาบุคลากร 
8. ค าสั่ งที่  45/2560 เรื่อง  แต่ งตั้ ง คณะกรรมการการจัดการ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9. ค าสั่งที่ 46/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10. ค าสั่งที่ 47/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
9. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) 
10. ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
11. คณะกรรมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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12. ค าสั่งที่ 03/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13. ค าสั่งที่ 06/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
“Green Library” 

สวท.1.1-6(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สวท.1.1-6(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท ี1/2560 

 

สวท.1.1-6(11) - เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561 
- บันทึกข้อความเชิญ Pre-Audit 

 

สวท.1.1-6(12) ค าสั่งที่ 781/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

สวท.1.1-6(13) - เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2559-พ.ศ.2561  
สวท.1.1-6(14) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

 

สวท.1.1-6(15) รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) พ.ศ.2561 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
  -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
  -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
  -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
 3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ า
กว่า 3.51 
 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปี
ต่อไป 
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เกณฑ์การด าเนินงาน  
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปี 2560 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้งานดังกล่าวเป็นไปตามระบบ 
คณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2560 ได้จัดท าแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการประจ าปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ประจ าปี 2561โดยครอบคุลมการ
ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้    
 1. กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 3. ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 5. ด้านระบบสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1))   
 แผนดังกล่าว จัดท าโดยการน าผลการส ารวจความต้องการประจ าปี 2561 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจประจ าปี 2560 เป็นแนวทางการจัดท าแผน ได้มีการถ่ายทอดและด าเนินการ
ตามแผนเป็นระยะ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ปรับปรุงแผนการให้บริการเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การด าเนินการบริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การด าเนินการดังกล่าวมีการ
ติดตามและขับเคลื่อน โดยคณะกรรมการอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2561 (ค าสั่งที่ 36/2560 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560) 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2))  
  
 
 
 
 
 
 
  



74 
 

แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปี 2561  

รายการด าเนินงาน 
ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 หมายเหตุ 

1. ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
และน าผลปรับปรุงแผนการบริการ 

10             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับความส าเร็จ
ของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

 
 

           

3. ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
ประจ าปี 2561 

 
 

           

4. ก าหนดแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ  

 
 

           

5.ด า เนินการตามแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 

           

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ  

      

คร้ังที่1 
     

คร้ังที่2 
  

7. ปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการ
ประเมินการด าเนินงาน  

      
 

      

8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การให้บริการ ประจ าปี 2561 

     
 

 

คร้ังที่1 
     

คร้ังที่2 
 

9 .  ส รุ ป ร าย ง านผลด า เ นิ น ง าน ระดั บ
ความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ SAR 
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แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560-กันยายน2561)  

 

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ประชาสัมพันธ์ 
- ระเบียบการ
ให้บริการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปฐมนิเทศการ
ใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
 

1.เพื่อให้
ผู้รับบริการทราบ
ระเบียบและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบการ
ให้บริการของ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้
อย่างถูกต้อง 

1. ก าหนดและเผยแพร่ระเบียบ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 
เว็บไซต์  Facebook และการ
จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการ
ให้บริการสารสนเทศของส านัก
วิทยบริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดส าหรับนักศึกษา
ใหม่ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอิง
บัตรนักศึกษาท่ีออกโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความล่าช้า  

1. เผยแพร่ระเบียบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์ส านักวิทยวิทยบริการฯ 
www.arit.aru.ac.th/2018 
และจดัท าป้ายแสดงระเบียบและข้อควร
ปฏิบัติในการเข้าใช้บริการของส านักวิทย
บริการฯ  
2. ปรับปรุงคู่มือการให้บริการของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปี 2561 
3. นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้รับการปฐมนิเทศ
การใช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและ
เข้าใช้ห้องสมุดได้สะดวกข้ึน 
5. จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าใช้ได้หลากหลายช่องทาง
และสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง 
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินก าหนดมีจ านวนน้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและข้ันตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. งานบริการ
สารสนเทศ 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
จัดอบรม
บุคลากรด้าน
การบริการที่ดี 
การสร้าง
มนุษยส์ัมพันธ์
ที่ดีในการ
ให้บริการและ
การปฏิบัติงาน  

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร
เกี่ยวกับระบบงานและภาระ
งานที่รับผิดชอบ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น รองรับการ
ให้บริการที่มีความ
หลากหลาย 
3. เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการประจ าทุกจุด
บริการของห้องสมุด  

1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง การ
บริการ“One Stop 
Service” เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ประชุมสัมมนาและศึกษาดู
ง า น ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้ครบทุก
ชั้นของห้องสมุด 
  

1.การจัดการความรู้เรื่อง
การบริการ “One Stop 
Service” 
2.ส านักวิทยบริการฯ จัด
และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการ 
3.จัดให้มีจุดบริการครบทุก
ชั้นของห้องสมุดเพ่ือให้
บริการตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศ 
4.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ สามารถ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า
สารสนเทศของจุดบริการอ่ืนๆ
ของห้องสมุดได้และสามารถ
ให้บริการแทนจุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้าประจ า
ชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
   

 
 

 
 
 
 
 



77 
 

3) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
การจัด
สภาพแวด
ล้อมให้เอ้ือ
ต่อการ
เรียนรู้ 
 

เพ่ือพัฒนาสถานที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกของส านัก
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เท ศ  ใ ห้ มี
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้  เช่นมี
ความเป็นสัดส่วน มี
ป้ายบ่งบอกแหล่ง
สารสนเทศชัดเจน 
สถานที่มีความเป็น
ระเบียบ สวยงาม มี
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การให้บริการ 
   

1. จัดหาเก้าอ้ีที่นั่ง
เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุงและท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
4 ปรับปรุงห้องน้ าให้
พร้อมใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ าดื่มให้
พร้อมบริการ 
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
Wi-Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ิมเติม 
8. จัดหาโสตทัศนูปกรณ์
ที่จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

1. ส านักวิทยบริการฯมี
การจัดหาเก้าอ้ีเพ่ือ
ให้บริการเพิ่มเติม 
2. มกีารจัดพ้ืนที่สีเขียวทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 
3. มีการจัดหา
เครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม
และมีการวางแผนการท า
ความสะอาดให้มี
ประสิทธิภาพ 
4 มีการตรวจสอบห้องน้ า
เป็นระยะเพ่ือให้ห้องน้ า
พร้อมใช้งาน 
5. มีการจัดหาและซ่อม
บ ารุงตู้น้ าดื่มเพ่ือให้บริการ 
6. มีการขยายพ้ืนที่
ให้บริการสัญญาณ Wi-Fi 
เพ่ิมมากข้ึน 
7. จัดหาคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้บริการเพ่ิมข้ึน 

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มีบรรยากาศดี
ส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือทดแทน
เครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่ประหยัดพลังงาน 
จ านวน 4 เครื่องและมีการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ 2 
ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ าได้รับการซ่อมแซม
และปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เกิดการช ารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอ 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการเพิ่ม จ านวน 80 เครื่อง 
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุม 
116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 

1.
คณะกรรมการ
ด้านสถานที่สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
8. มีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการ
ให้บริการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
9. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความ
สะดวก  

เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการ
ต่างๆของส านักวิทยบริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ      
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ง านพัฒน า
คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
บริการของ 
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ให้สอดคล้อง
กับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ
ประจ าจุดบริการ โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง ตลอดเวลาท า
การ ตั้งแต่08.00-16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการให้บริการในช่วง
สอบปลายภาคเรียน ตัง้แต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มือจัดการความรู้
เร่ืองการใหบ้ริการแบบ ONE 
STOP SERVICE 
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและสารสนเทศ
อื่นๆรวมทั้งน าคณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน  

1. จุดบริการมีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 
8.00-16.30 น.  
2. ส านักวิทยบริการฯ มีการ
จัดพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
3. จัดให้มีการขยายเวลา
ให้บริการนอกเวลา 16.30-
23.00 น. ในช่วงปลายภาค
เรียน 2 ภาคเรียน 
4. มีเผยแพร่คู่มือการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การให้บริการ
แบบ ONE STOP SERVICE 
ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที ่
5. มีการจัดหาหนังสือและ
สารสนเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย  
6. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดเวลา
ท าการ 8.00-16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่สามารถใช้เสยีงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวกขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดยย้ายเคาน์เตอร์
บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชัน้ 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการนอก
เวลา 16.30-23.00 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การให้บริการแบบ 
“ONE STOP SERVICE”  ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการด้าน
คุณภาพการให้บริการไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

1. งานบริการ
สารสนเทศ 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ รายละเอียด ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
 
 

ผลิต พัฒนาและ
จัดหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา  

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แก่การจัดหา
และพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก ่ 

   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย ์
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหต ุ
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลนภ์าษาตา่งประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(The Integrated Library 
System) เพื่อจัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่สัมพนัธ์
และต่อเนื่องกัน ในการปฏบิัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด 
ได้แก่ งานจัดหา งานท ารายการบรรณานุกรม และงานยืม-
คืน  
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ Online Public 
Access Catalog (OPAC) เครื่องมือส าหรับช่วยค้นหาและ
แสดงรายละเอียดรายการทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดให้
ผู้ใช้บริการได้รบัทราบ 
4.พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จัดหา พัฒนาและปรับปรุง และ
เพิ่มจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ในแต่ละฐานข้อมูล 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัตทิี่
ตอบสนองและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เช่น 
การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยตนเอง การจัดการสารสนเทศ
ที่มีความหลากหลาย 
3.เพิ่มและพัฒนาช่องทางการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ให้
ตอบสนองผู้ใช้บริการ  
4.เพิ่มและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองการ
เรียนการสอน 
5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อด้านระบบสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการฯต้องม ี
1.ฐานข้อมูลห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
จ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับ
การพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ระบบสบืค้นสารสนเทศ 
(OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 
ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมี
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
สนับสนนุการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
เพิ่มข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 
 

1.งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 
2.งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
    

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3))  



81 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานระดับความส าเร็จ ติดตามการด าเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือนและ
สามารถสรุปผลการด าเนินการตามแผนการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้     
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1))  

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใชบ้ริการส านัก
วิทยบริการฯผา่นทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการจัดท า
ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้
ความเข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของส านักวิทย
บริการฯได้อย่างถูกต้องและ
ตรงตามความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการสมัคร
สมาชิกห้องสมุดส าหรับ

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้
ง่าย และปริมาณการคืนหนังสือ
เกินก าหนดมีจ านวนน้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับ
การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้
บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 125,001 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 108,891 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 93,958 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 24 46 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 24 52 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 68 146 

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบรายบุคคล แบบ
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมข้ันตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้นหนังสือ การยืม
ต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  
3. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตนระหว่างการ

 
27 สิงหาคม 
2561 

 
 
 
 
 
 
 

11 มกราคม 
2561 
 
 
15-30  มกราคม 
2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
นักศึกษาใหม่ผ่านเวบ็ไซต์ 
โดยไม่ต้องอิงบตัรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ความล่าช้า 

ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใช้บริการของห้องสมุด  
- จัดท าป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จ านวน  1 ป้าย 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดท าป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 81.0 

 
มีนาคม/สงิหาคม
2561 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง 
การบริการ“One 
Stop Service” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ 
สามารถตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้าสารสนเทศของ
จุดบริการอ่ืนๆของห้องสมุด
ได้และสามารถให้บริการ
แทนจุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตอบค าถามและช่วยค้นคว้า
ประจ าชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”พร้อมทั้งจัดท าคู่มือ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาการให้บริการเพ่ิมเติม 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 
2564  โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ  มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้ 
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31  ครั้ง  43 คน 
- เข้ารับการอบรมภายใน   18  ครั้ง  45 คน 
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน   (รอผลใหม่) 
 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 80.8  

พฤษภาคม 
2561 

 
ตุลาคม2501-
กันยายน2561 

 
 
 

รายงานผล 
27 กันยายน

2561 
มีนาคม/สงิหาคม

2561 
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3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. จัดหาเก้าอ้ีที่นั่ง
เพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบอาคารส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุงและท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
4 ปรับปรุงห้องน้ าให้
พร้อมใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ าดื่ม
ให้พร้อมบริการ 
6. เพิ่มจุดเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพ่ิมเติม 
8.จัดหา
โสตทัศนปูกรณ์ที่

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา
และผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่
ประหยัดพลังงาน จ านวน 4 เครื่อง
และมีการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเป็นประจ า อย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ า
ได้รับการซ่อมแซมและปรับเปลี่ยน
ทุกครั้งที่เกิดการช ารุด อย่างทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการเพ่ิม จ านวน 
80 เครื่อง 
7. เพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้

1. จัดหาเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
เพ่ิม 20 ตัว  
2. การจัดพ้ืนที่สีเขียวส าหรับบริการ 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร  และ
จัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุง     ภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม 
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
3. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง  
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเกา่เพ่ิมเติม  
  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง 
  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง  
  ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 2 เครื่อง 
- มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า ทุก ๆ  
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบ    สาธารณูปโภค
ในห้องน้ า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซ่อมได้รับทราบปัญหา
และซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้บริการ (เอกสารซ่อม) 
5. มีการแจ้งตู้น้ าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ช ารุด แต่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
และไม่ได้มีการจัดหาเพ่ิมเติม เนื่องจากตู้น้ าดื่มช ารุดหลังการใช้จ่าย
งบประมาณ 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ

27พฤศจิกายน2561 
 
ตุลาคม 2560-กันยายน 
2561 (รูปภาพ) 
 
 
 
เมษายน 2561 
27 กุมภาพันธ์.61 
 
 
 
ตุลาคม และ กรกฎาคม 
 
 
1 กุมภาพันธ์ 2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

ครอบคลุม 116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน 
จ านวน 5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 
24 ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 
3 เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆของส านักวิทย
บริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31117/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20 เครื่อง  
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพ่ิมเติม 116 จุด เพ่ือให้การใช้
บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิมได้แก่ 
  - จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
  - จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 
  - จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
  - จัดซื้อชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
  - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
      - Access Point 52 ตัว 
      - Switch 24ช่อง 10 ตัว 
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว 
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด  
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2 

 
 
 
5 กุมภาพันธ์    2561 
20 กุมภาพันธ์  2561 
22 พฤศจิกายน 2561 
1,20 กุมภาพันธ์ 2561 
13 พฤศจิกายน  2561 
29 มีนาคม  2561 
 
 
มิถุนายน 2561 
 
 
มีนาคม,สิงหาคม 2561 
 

 



86 
 

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้
บริการประจ าจุด
บริการ โดยไม่เวน้
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
ตลอดเวลาท าการ 
ตั้งแต่08.00-16.30 น.
ให้ครอบคลุมพื้นที่
บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการให้
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการให้บริการ
ในช่วงสอบปลายภาค
เรียน ตั้งแต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มือจัดการ
ความรูเ้ร่ืองการ
ให้บริการแบบ ONE 
STOP SERVICE 
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์

1. จุดบริการทุกจุด มีเจ้าหน้าที่
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 8.00-
16.30 น. โดยไม่เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการตรงตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้องกลุ่มย่อย เพื่อ
รองรับพฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่สามารถใช้เสยีงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการอินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการโดย
ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 
ไปชัน้ 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการนอกเวลา 16.30-23.00 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีคู่มือ การ
ให้บริการแบบ “ONE STOP 
SERVICE”  ไว้ศึกษาเพื่อให้สามารถ
บริการได้แบบ “ONE STOP 
SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่

1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าประจ าชั้น 4 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพิ่มแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 
4 
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ท า
การลงชื่อขอใช้ 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการนอกเวลาของส านักวิทยบริการฯ 
ร้อยละ 79.6 
4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE 
และมีการจัดท าคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ 
5. มีการส ารวจความต้องการและด าเนนิการจัดหาสารสนเทศใหต้รงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวชิา และเปดิโอกาสให้
ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตาม
งบประมาณที่มีการตัง้ไว้ ซึ่งได้จ านวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
       - หนังสือ          129,470           รายการ 
       - วารสาร          220                รายการ 
       - หนังสือพิมพ์     15                 รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   20,950  รายการ     

ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
มิถุนายน 2561 
มิถุนายน 2561 
 
เมษายน 2561 
มีนาคม,สิงหาคม 2561 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
ห้องสมุดเพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วม
คัดเลือกหนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆรวมทั้ง
น าคณาจารย์คัดเลือก
หนังสือให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรการเรียน
การสอน 

สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการด้านคุณภาพการให้บรกิารไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจตอ่การให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิด
เป็น ร้อยละ 79.6 
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5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตร
การเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-
Library 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (The 
Integrated Library System) เพ่ือ
จัดการงานของห้องสมุดในลักษณะที่
สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของห้องสมุด ได้แก่ 
งานจัดหา งานท ารายการบรรณานุกรม 
และงานยืม-คืน  

ส านักวิทยบริการฯต้องมี 
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ด้านระบบสารสนเทศ 
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวน
สารสนเทศเพ่ิมข้ึน 

ฐานข้อมูล 2561 
วิทยานิพนธ์ 1140 
วิจัยอาจารย์          26 
จดหมายเหตุ       301 
ต าราหลัก                    1244 
ต าราวิชาการ         128 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
1,587 

 
482,387 

วิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

11 ฐาน 

ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

129,470   

2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix 

   
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม   2560- 
กันยายน 2561  
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ หรือ 
Online Public Access Catalog 
(OPAC) เครื่องมือส าหรับช่วยค้นหา
และแสดงรายละเอียดรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 
รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ 
4.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
3. ท าความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และส านัก
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ฐานข้อมูล 
Ebcohost และฐาน IG  
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้แก่ 
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
(Access Point) เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 
116 จุด ดังนี้ 
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)        จ านวน 5 จุด 
- อาคารวิทยบริการ (15)                  จ านวน 2 จุด 
- อาคาร 317                                จ านวน 4 จุด 
- อาคารส านักงานอธิการบดี              จ านวน 9 จุด 
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)          จ านวน 6 จุด 
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)            จ านวน 6 จุด 
- โรงอาหาร                                  จ านวน 4 จุด 
- อาคารครุศาสตร์ (46)                    จ านวน 6 จุด 
- อาคาร 70 ล้าน                           จ านวน 6 จุด 
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42)    จ านวน 6 จุด 
- อาคารดนตรี                               จ านวน 4 จุด 
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์     จ านวน 22 จุด 
- กองพัฒนานักศึกษา                      จ านวน 2 จุด 
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา              จ านวน 4 จุด 

 
4 เมษายน 2561 
 
 
27 กุมภาพันธ์ 2561 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
- อาคารท้องฟ้าจ าลอง                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารประถมสาธิต                       จ านวน 3 จุด 
- อาคารสาธิตปฐมวัย                        จ านวน 1  จุด 
- อาคาร 1                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 2                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 4                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 5                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 6                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 7                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จ านวน 3 จุด 
- หอประชุมมหาวิทยาลัย                   จ านวน 2 จุด 
- อาคารโรงยิม                                จ านวน 1 จุด 
    เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-
Fi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) 
ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 
802.11nแ ล ะ พ้ื น ที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยการ
ให้บริการ SSID ส าหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้
ส าย  Wi-Fiได้ ก าหนดชื่ อของช่ องสัญญาณ( SSID) 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน ว/ด/ป 
ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่
ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 
802.11a, b, g, n, ac) 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 80 เครื่อง  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20  เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/1   จ านวน 20  เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20  เครื่อง  
3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม
มี 1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง 
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
ระบบสารสนเทศ คิดเป็น ร้อยละ 79.4 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยการประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงาน ทั้ง 5 ด้าน เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2561 ซึ่งมีผลการด าเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1))   

1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. ก าหนดและเผยแพร่
ระเบียบการใชบ้ริการ
ส านักวิทยบริการฯ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ เว็บไซต์  
Facebook และการ
จัดท าปา้ยแสดง
ขั้นตอนการให้บริการ
ประจ าจุดบริการ 
2. จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 
1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจระเบียบและ
ขั้นตอนการให้บริการ
สารสนเทศของส านัก

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการ
ได้ง่าย และปริมาณการคืน
หนังสือเกินก าหนดมีจ านวน
น้อยลง  
2. จุดบริการมีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการทุกจุด
บริการ 
3. มีคู่มือการใช้บริการส านัก
วิทยบริการฯ 
4. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 
ได้รับการปฐมนิเทศการใช้
ห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
5. ส านักวิทยบริการฯมีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ที่เข้าใช้

1. การเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯมีแนวโน้มสูงขึ้น 
ระยะเวลา ปริมาณผู้ใช้บริการ(คร้ัง) 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 125,001 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 108,891 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 93,958 

  ปริมาณการคืนหนังสือเกินก าหนด 
ระยะเวลา จ านวนคน จ านวนเล่ม 

กันยายน 2558-สิงหาคม 2559 24 46 
กันยายน 2559-สิงหาคม 2560 24 52 
กันยายน 2560-สิงหาคม 2561 68 146 

2. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ มีการแนะน าการใช้บริการแบบรายบุคคล 
แบบกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่โดยอบรมขั้นตอนการใช้งานประกอบด้วย การสืบค้น
หนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การตรวจสอบประวัติการยืมด้วยตนเอง การสมัคร
สมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
3. มีคู่มือและป้ายแนะน ากระบวนการให้บริการและระเบียบการปฏิบัติตน
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการด าเนินงาน หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
วิทยบริการฯได้อยา่ง
ถูกต้องและตรงตาม
ความต้องการ 
3. เปลี่ยนรูปแบบการ
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ส าหรับนักศึกษาใหม่
ผ่านเวบ็ไซต์ โดยไม่
ต้องอิงบัตรนักศึกษาที่
ออกโดยมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีความลา่ชา้ 

บริการได้หลายช่องทาง 
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ระหว่างการเข้าใช้บริการของห้องสมุด  
- จัดท าป๊อปอัพ “ยินดีต้อนรับ” จ านวน  1 ป้าย 
- จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
- จัดท าป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 81.0 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีการด าเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้ 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1.ผู้ให้บริการร่วมกัน
จัดการความรู้ เรื่อง 
การบริการ“One 
Stop Service” เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการ 
3.เพ่ิมจุดบริการให้
ครบทุกชั้นของ
ห้องสมุด 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ทักษะการให้บริการ “One 
Stop Service”  คือ 
สามารถตอบค าถามและช่วย
ค้นคว้าสารสนเทศของจุด
บริการอ่ืนๆของห้องสมุดได้
และสามารถให้บริการแทน
จุดบริการอ่ืนได้ 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการได้รับการอบรม  
ร้อยละ 100 
3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบ
ค าถามและช่วยค้นคว้า
ประจ าชั้น 4 
4. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1. มีการจัดการความรู้เรื่องการให้บริการแบบ“One Stop Service”
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางศึกษาการ
ให้บริการเพิ่มเติม 
2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  โดยมีกลยุทธ์ใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับระบบงาน
และภาระงานที่รับผิดชอบ  มีแนวทางการด าเนินงาน คือ ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน  ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้ 
- เข้ารับการอบรมภายนอก 31  ครั้ง  43 คน 
- เข้ารับการอบรมภายใน   18  ครั้ง  45 คน 
บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี 3 คน   (รอผลใหม่) 
 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 80.8  
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3) ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1. จัดหาเก้าอ้ีที่
นั่งเพ่ิมขึ้นให้
เพียงพอต่อ
ผู้รับบริการ 
2. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบอาคาร
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ซ่อมบ ารุง
และท าความ
สะอาด
เครื่องปรับอากา
ศ 
4 ปรับปรุง
ห้องน้ าให้พร้อม
ใช้งาน 
5. ปรับปรุงตู้น้ า

ส านักวิทยบริการฯต้อง 
1. มีเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการ อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียว สวยงาม มี
บรรยากาศดีส าหรับการมาใช้บริการ 
3. มีการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพ่ือ
ทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าท่ีไม่
ประหยัดพลังงาน จ านวน 4 เครื่องและ
มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เป็นประจ า อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
4.ระบบสาธารณูปโภคในห้องน้ าได้รับ
การซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่
เกิดการช ารุด อย่างทันต่อความต้องการ
ใช้บริการ 
5. มีตู้น้ าดื่มให้บริการที่เพียงพอและ
ครบทุกชั้นของอาคารห้องสมุด 
6. มีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการนักศึกษา
และผู้ใช้บริการเพ่ิม จ านวน 80 เครื่อง 

1. จัดหาเก้าอ้ีส าหรับบริการนักศึกษา อาคาร ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ เพ่ิม 20 ตัว  
2. การจัดพ้ืนที่สีเขียวส าหรับบริการ 
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับแต่งการจัดวางต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร  
และจัดหาต้นไม้ เช่น ต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุง     ภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม 
- เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
3. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 4 เครื่อง  
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารห้องสมุดหลังเกา่เพ่ิมเติม  
  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง 
  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ จ านวน 1 เครื่อง  
  ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 2 เครื่อง 
- มีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า ทุก ๆ  
6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
4..มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงจะท าการซ่อมระบบ    
สาธารณูปโภคในห้องน้ า มีบันทึกการแจ้งซ่อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ซ่อม
ได้รับทราบปัญหาและซ่อมแซมได้อย่างทันต่อความต้องการใช้
บริการ (เอกสารซ่อม) 
5. มีการแจ้งตู้น้ าดื่มอาคารห้องสมุด ชั้น 2ช ารุด แต่ไม่สามารถ
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ดื่มให้พร้อม
บริการ 
6. เพิ่มจุด
เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต Wi-
Fi 
7. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่
เพ่ิมเติม 
8.จัดหา
โสตทัศนปูกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับ
ห้องเรียนและการ
ให้บริการ 

7. เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้
ครอบคลุม 116 จุด 
8.มีโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- โปรเจคเตอร์ส าหรับห้องเรียน จ านวน 
5 เครื่อง 
- โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง 
- ไมโครโฟนส าหรับห้องเรียนจ านวน 24 
ชุด 
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 
เครื่อง 
- ชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
- จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
* Access Point 52 ตัว 
* Switch 24ช่อง 10 ตัว 
-LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการ
วิชาการต่างๆของส านักวิทยบริการฯ  
9..ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ซ่อมแซมได้ และไม่ได้มีการจัดหาเพ่ิมเติม เนื่องจากตู้น้ าดื่มช ารุด
หลังการใช้จ่ายงบประมาณ 
6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31117/1 จ านวน 20 เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20 เครื่อง  
7. มีการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพ่ิมเติม 116 จุด เพ่ือให้
การใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการให้บริการทางการศึกษาเพ่ิม
ได้แก่ 
  - จัดซื้อโปรเจคเตอร์เข้าห้องเรียน จ านวน 5 เครื่อง 
  - จัดซื้อทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง 
  - จัดซื้อไมโครโฟนเข้าห้องเรียนจ านวน 24 ชุด 
  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 3 เครื่อง 
  - จัดซื้อชั้นหนังสือ จ านวน 4 ชุด 
  - จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
      - Access Point 52 ตัว 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
      - Switch 24ช่อง 10 ตัว 
9. จัดซื้อ LEDจอสัมผัส เพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตัว 
10. มีการจัดหาระบบกล้องวงจรปิดความชัดเจนสูง 50 จุด  
11.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก คิดเป็น ร้อยละ 80.2 
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1. ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จัดเจ้าหน้าที่
เพื่อให้บริการ
ประจ าจุดบริการ 
โดยไม่เว้น
ช่วงเวลาพักเที่ยง 
ตลอดเวลาท าการ 
ตั้งแต่08.00-
16.30 น.ให้
ครอบคลุมพื้นที่
บริการ   
2. จัดพื้นที่บริการ
ให้ตรงตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
3. ขยายการ
ให้บริการในช่วง
สอบปลายภาค

1. จุดบริการทุกจุด มี
เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 
8.00-16.30 น. โดยไม่
เว้นช่วงพักเที่ยง 
2. เพิ่มพื้นที่ให้บริการ
ตรงตามพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
- มีห้องศึกษาค้นคว้า
ส าหรับอาจารย์  
- ลดระเบียบการใช้ห้อง
กลุ่มย่อย เพื่อรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้  
- จัดพื้นทีบ่ริการที่
สามารถใช้เสียงได้    
- จัดพื้นทีบ่ริการ
อินเทอร์เน็ตให้สะดวก
ขึ้น 
- เพิ่มความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการโดยย้าย
เคาน์เตอร์บริการยืม-

1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาท าการ เพ่ือให้สามารถให้บริการ
ตลอดเวลาท าการ 8.00-16.30 น.  
2. จัดเปลี่ยนโซนและเพ่ิมเติมจุดบริการเพ่ือสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
- จัดเคาน์เตอร์บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าประจ าชั้น 4 
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพ่ือความสะดวกในการใช้
บริการมากยิ่งขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ เพื่อเพ่ิมแสงสว่างของห้องบริการอ่านหนังสือ ชั้น 4 
- ผู้ใช้บริการสามารถใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อยได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องร้องขอ ให้ท าการลง
ชื่อขอใช้ 
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จากชั้น3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนอกเวลาของส านักวิทยบริการฯ ร้อยละ 
46.1 
4. มีการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่องการบริการแบบ ONE STOP SERVICE และมีการ
จัดท าคู่มือเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ 
5. มีการส ารวจความต้องการและด าเนินการจัดหาสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการ
สารสนเทศที่ต้องการได้ และมีการจัดหาเป็นไปตามงบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จ านวน
สารสนเทศต่างๆ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



99 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน 
การประเมินการ

ด าเนินงาน 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
เรียน ตั้งแต่เวลา 
16.30-23.00น. 
4. เผยแพร่คู่มอื
จัดการความรู้เร่ือง
การให้บริการแบบ 
ONE STOP 
SERVICE 
5. จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมคัดเลือก
หนังสือและ
สารสนเทศอ่ืนๆ
รวมทั้งน า
คณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน
การสอน 

คืน จากชัน้3 ไปชั้น 1 
3. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
นอกเวลา 16.30-23.00 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีคู่มือ การให้บริการ
แบบ “ONE STOP 
SERVICE”  ไว้ศึกษา
เพื่อให้สามารถบริการ
ได้แบบ “ONE STOP 
SERVICE” 
5. ห้องสมุดมีหนังสือ
และสารสนเทศที่
สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั  
6. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ด้านคุณภาพการ
ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

       - หนังสือ          129,470           รายการ 
       - วารสาร          220                รายการ 
       - หนังสือพิมพ์     15                 รายการ 
       - หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   20,950  รายการ        
6. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ คิดเป็น ร้อยละ 
79.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



100 
 

5) ด้านระบบสารสนเทศ 
 

รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ได้แก่การจัดหาและ
พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องหลักสูตรการเรียน
การสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   - ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
   - ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์ 
   - ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ 
   - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
   - ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ฐานข้อมูล TDC (Thailis)  
   - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ 
(E-Library) 
   - ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 
2.จัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(The Integrated Library 
System) เพ่ือจัดการงานของ

ส านักวิทยบริการฯต้องมี 
1.ฐานข้อมูลห้องสมุดได้รับการพัฒนา
และเพ่ิมจ านวนสารสนเทศ 
2.ระบบห้องสมุดได้รับการพัฒนา 
3.ผู้ใช้บริการเข้าถึงระบบสืบค้น
สารสนเทศ (OPAC) ของห้องสมุดได้
สะดวก มากกว่า 1 ช่องทาง 
4.ส านักวิทยบริการฯมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
5.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ด้านระบบสารสนเทศ 
1.ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีจ านวนสารสนเทศเพ่ิมขึ้น 

ฐานข้อมูล 2561 
วิทยานิพนธ์ 1140 
วิจัยอาจารย์          26 
จดหมายเหตุ       301 
ต าราหลัก                    1244 
ต าราวิชาการ         128 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,950 
TDC (Thailis) 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระนครศรีอยุธยา  
 - ทุกสถาบัน      

 
1,587 

 
482,387 

วิชาการออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ 

11 ฐาน 

ระบบสืบค้นหนังสือ
อัตโนมัติ  

129,470   

2. จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การบริการสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ห้องสมุดในลักษณะที่สัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆของ
ห้องสมุด ได้แก่ งานจัดหา งาน
ท ารายการบรรณานุกรม และ
งานยืม-คืน  
3.พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศ 
หรือ Online Public Access 
Catalog (OPAC) เครื่องมือ
ส าหรับช่วยค้นหาและแสดง
รายละเอียดรายการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด รวมถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
ห้องสมุดให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ 
4.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ท าความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพ่ือการใช้ฐานข้อมูล Ebcohost และฐาน IG  
4.เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ได้แก่ 
4.1 มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) 
เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 116 จุด ดังนี้ 
- อาคารบรรณราชนครินทร์ ( 29)        จ านวน 5 จุด 
- อาคารวิทยบริการ (15)                  จ านวน 2 จุด 
- อาคาร 317                                จ านวน 4 จุด 
- อาคารส านักงานอธิการบดี              จ านวน 9 จุด 
- อาคารคณะมนุษยศาสตร์ (43)          จ านวน 6 จุด 
- อาคารวิทยาการจัดการ (41)            จ านวน 6 จุด 
- โรงอาหาร                                  จ านวน 4 จุด 
- อาคารครุศาสตร์ (46)                    จ านวน 6 จุด 
- อาคาร 70 ล้าน                           จ านวน 6 จุด 
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (42)    จ านวน 6 จุด 
- อาคารดนตรี                               จ านวน 4 จุด 
- อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์     จ านวน 22 จุด 
- กองพัฒนานักศึกษา                      จ านวน 2 จุด 
- อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา              จ านวน 4 จุด 
- อาคารท้องฟ้าจ าลอง                     จ านวน 3 จุด 
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
- อาคารประถมสาธิต                       จ านวน 3 จุด 
- อาคารสาธิตปฐมวัย                        จ านวน 1  จุด 
- อาคาร 1                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 2                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 4                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 5                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 6                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคาร 7                                     จ านวน 3 จุด 
- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียติ จ านวน 3 จุด 
- หอประชุมมหาวิทยาลัย                   จ านวน 2 จุด 
- อาคารโรงยิม                                จ านวน 1 จุด 
    เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi แก่บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (SmartPhone,Tablet, etc.) ด้วยมาตรฐาน
IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE 802.11nและพ้ืนที่ที่ให้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม โดยการให้บริการ SSID ส าหรับการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fiได้ก าหนดชื่อของช่องสัญญาณ
(SSID) ARU_Wi-Fi,ARU_Wi-Fi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fiมีความเร็วสูงสุด 867Mbps (ตามแต่ระยะทาง และ
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รายละเอียด เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินการ
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 802.11a, b, g, n, ac) 
4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20  เครื่อง  
   - ห้องเรียน  31111/1 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน  31111/2 จ านวน 20   เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/1   จ านวน 20  เครื่อง 
   - ห้องเรียน 31117/2   จ านวน 20  เครื่อง  
4.3. มีการจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง 
จ านวน 50 เครื่อง 
4.4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้บริการ มีการใช้
ระบบและเทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่อง ให้ เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านระบบสารสนเทศ คิด
เป็น ร้อยละ 79.4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการประชุมเพ่ือด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่  
 -  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 -  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 -  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
 -  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 -  ด้านระบบสารสนเทศ   
 มีการประเมิน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19-30 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14-
17 สิงหาคม 2561 
 โดยผลรวมของการประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย=4.00) คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อ
แยกเป็นรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังนี้  
  

ประเด็นความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม ร้อยละ 
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.03 4.05 4.05 81.0 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.02 4.04 4.04 80.8 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 3.92 4.01 4.01 80.2 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.96 3.98 3.98 79.6 
-  ด้านระบบสารสนเทศ  3.93 4.02 4.02 79.4 

รวม 3.97 4.01 4.01 80.2 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
ประจ าปี พ.ศ.2561และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจ าปี      
พ.ศ.2561 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการด าเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

 สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปี 2561 
 

ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ท าระบบลงทะเบียนเรียนให้มันดีหน่อย เว็บ
ล่มประจ า 
- การให้บริการเป็นระบบและเรียบร้อย 
- การให้บริการมีความเรียบร้อย ดูแลอย่างไม่
บกพร่อง 
- สะดวกไม่มปีัญหา 
- ป้ายแนะน าหนังสือไม่ชัดเจน 

- ปรับแนวทางการลงทะเบียน 
- ปรับปรุงป้ายแนะน าหนังสือ 
- ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศให้มาก
ยิ่งขึ้น 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

- ดีมาก 
- แม่บ้านท าความสะอาดสุดยอดมากๆ 
- เก้าอี้และที่นั่งไม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการไมสุ่ภาพ โดยเฉพาะจุด
ยืม-คืนหนังสือ พูดจาห้วนๆ พูดแข็ง พูด
มะนาวไม่มีน้ า อยากให้ท าหนา้ที่ในการ
ให้บริการให้ดีกว่านี้ 
- ควรมีท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใส 
- เจ้าหน้าที่ควรพูดให้เสียงดังฟงัให้ชัดเจน มีสี
หน้ายิ้มแย้มบริการอย่างด ี
- สุภาพ ให้ค าแนะน าดี ไม่มีปญัหา 
- สุภาพเรียบร้อย ใส่ใจนักศึกษาดีมาก 
- เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าดี 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น 

3) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

- ท าสถานที่สาธารณะบา้ง ให้มีพื้นที่ไดน้ั่ง
ท างานสบายๆ 
- ที่จอดรถส าหรับมอเตอร์ไซต์ไม่เพียงพอ 
- แอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าตา่งก็เปิดไมไ่ด้ 
- ชอบมุมนิทรรศการจัดดี ทางมามุมสบายสวย 

- จัดพื้นทีบ่ริการหลากหลายโซน 
- ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
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ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

- นิทรรศการให้ความรู้ดีสวยงาม 
- นิทรรศการจัดดีท าให้รู้ว่ามีวนัอะไรบ้าง 
- นิทรรศการดี สวยมีประโยชน ์
- ขอให้จัดนิทรรศการดีขึ้นไป มีประโยชน์ 
- นิทรรศการจัดสวย เวลามาชอบด ู
- มีพื้นที่ส่วนตัวเยอะ 
- ที่นั่งน้อยไป ถ้าเพิ่มให้มากข้ึนจะดีมากข้ึน 
- ควรเพิ่มพื้นที่บริการ 
- มีความปลอดโปร่งดีมาก 
- ห้องน้ าเหม็นมากชั้น 1  
- สะดวกในการใช้งาน 
- อยากให้มีการจัดห้อส าหรับให้อาจารย์ใช้เป็น
ห้องเรียนได้และควรมีเคร่ืองอ านวยความ
สะดวก เช่น เครื่องฉาย 

4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

- ดี 
- สุดยอดสะอาดที่สุดตึก 100 ป ี
- มีประสิทธิภาพ 

- จัดท าหนังสือต าราอาจารย์ให้
สามารถอ่านได้โดยการแสกน QR 
Code 
- จัดหาแอพลิเคชั่นส าหรับอ่านหนัง
ผ่าน SmartPhone 
-  จัดหาและพฒันาเพิ่มเพิ่มเติม แอ
พลิเคชั่น ARU E-Book 

5) ด้านระบบสารสนเทศ - ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 ปี เครื่อง
ค่อนข้างช้า 
- อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย เคร่ือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแตบ่างจุดสัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี ้
- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพช ารุด หรือมีแต่
ไม่สามารถใช้ได ้
- เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มีความ
เสถียรภาพให้ระบบปฏิบตัิการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วยประมวลภาพ 
07-Form 2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดีหน่อย 
- ควรมีให้มากกว่านี้ 

- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการจัดท าสื่อส าหรับห้องเรียน
ออนไลน ์
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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ด้านการบริการ ข้อเสนอแนะการประเมิน 
ความพึงพอใจ 2561 

กิจกรรม/แนวทางการบริการ 
ปี พ.ศ.2562 

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตชา้   
- ระบบไม่เสถียร ล้มเหลวในบางครั้ง 
- ระบบไม่ขัดข้อง ยกเว้นเครื่องเสีย 
- ปรับปรุงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
- อุปกรณ์บางอย่างช ารุดแตไ่ม่ได้รับการ
ซ่อมแซม 
- ควรมีเทคโนโลยีให้พอส าหรับนักศึกษาและ
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
- ควรติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi)ให้
ครอบคลุมพื้นที่มากกว่านี้ บางคร้ังใช้งานอยู่
สัญญาณก็หลุดหายไปทั้งที่ยังท างานค้างอยู่ 
- อยากให้มี Wi-Fiที่แรงกว่านี ้
- ควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่านี ้
- คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
- คอมพิวเตอร์มีความล่าช้าในการใช้งาน
โปรแกรมมีความล้าสมัย 
- บางอาคาร Wi-Fiไม่ถึง สัญญาณไม่ด ี

 
 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.1-1(1) ค าสั่งคณะกรรมอ านวยการและด าเนินงานระดับความส าเร็จ  
สวท.2.1-1(2) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561   
สวท.2.1-1(3) แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
สวท.2.1-2(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 4 เมษายน 2561  
 รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามแผนการให้บริการ  
สวท.2.1-3(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561   
สวท.2.1-4(1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ   
สวท.2.1-5(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 5 กันยายน 2561  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5  คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นางสาวเมตตา  สังข์ทอง 
      นางละเอียด  รามคุณ 
      นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
      นายจิรทีปต์  น้อยด ี
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์ 
         นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพื่อให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน        
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งค าสั่ง ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ปีงบประมาณ 2561 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1))  
 

 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ  
 โดยมีระบบการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 1. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวน 
 3. ส ารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook,  E-mail, Line. 
บริการเชิงรุก 
 4. ตรวจสอบจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)  
 5. ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
 7. วิเคราะห์/ด าเนินการงานเทคนิค 
 8. จัดท าบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 
 9. ตรวจสอบความเรียบร้อย/น าออกให้บริการ 
 10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 11. ประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2))  
 

 และได้มีการทบทวนนโยบายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 1. จ านวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน 
 2. จ านวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน 
 3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา  
  - จ านวน 500 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาตรี  
  - จ านวน 3,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
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    กรณีท่ีมีการเปิดสอนในระดับอ่ืนที่สูงกว่าระดับปริญญาโท  
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับปริญญาโท 
    กรณีท่ีไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นท่ีสูงกว่าปริญญาโท 
  - จ านวน 6,000 เล่ม ส าหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี 
  - จ านวน 25,000 เล่ม ส าหรับปริญญาเอก 
  ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้  
 

หนังสือ 
1. หนังสือภาษาไทย 109,287 ชื่อเรื่อง 199,358 เล่ม 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 10,192 ชื่อเรื่อง 19,940 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณ สาขาวิชาละ 30,000  บาท ส าหรับสาขาวิชาเพ่ือใช้ในการจัดหาทรัพยากรให้ตรงกับ
ความต้องการ ซึ่งในการด าเนินการจัดซื้อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นฝ่าย
บริหารจัดการ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา) 
ประเภท หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการท่ัวไป นวนิยาย วารสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และสื่อโสตทัศนวัสดุ  
 

 ส่วนที่เหลือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในการจัดหาแต่ละสาขาได้ก าหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ        ไม่เกิน 2 เล่ม 
 2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม 
 3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ      ไม่เกิน 5 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(3))  

 

 พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
 1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง) 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์) 
 3. คู่มือการการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง) 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศิริพร แจ่มจ ารัส ) 
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดท าหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ ) 
 6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา) 
 7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี) 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(4))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน  
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้ด าเนินการจัดหาหนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ ตามระบบที่วางไว้  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1))  
 

 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 
14 มีนาคม 2561  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2))  
 

 คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวน แนวนโยบาย โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธาน
สาขา/กลุ่มวิชา และได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 
2561 เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ        ไม่เกิน 2 เล่ม 
 2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม 
 3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ      ไม่เกิน 5 เล่ม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3))  
 

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด มีการตรวจสอบทรัพยากร
สารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ตาม มคอ.3   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4))  
 

 พร้อมจัดท ารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
อาจารย์ทราบ หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสารบรรณานุกรม , เว็บไซต์ห้องสมุด : 
http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทางเสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์ เป็นต้น  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5)) 
 

 พร้อมทั้งสอบถามความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติมไป
ยังสาขาวิชา และเมื่อได้รายการความต้องการแล้วด าเนินการส่งให้ฝ่ายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ ฝ่ายจัดหาหนังสือ ฝ่ายจัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติม
ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
ฝ่ายจัดหาด าเนินการตรวจสอบรายการตามข้อเสนอแนะในฐานข้อมูลว่ามีรายการตามที่เสนอมา
หรือไม่ถ้ามีฝ่ายจัดหาท าการแจ้งไปยังผู้เสนอว่ามีทรัพยากรดังกล่าวแล้ว แต่ถ้าไม่มีฝ่ายจัดหาก็จะ
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ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการ เมื่อฝ่ายจัดหาด าเนินการจัดหาทรัพยากร
ได้เรียบร้อยแล้ว  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6))  
 

 ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ
ทศนิยมดิวอ้ี (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7))  
 

 น าทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออกให้บริการให้ทัน
ตามเวลาที่ก าหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(8))  
 

 ซึ่งปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุดท้ังหมดดังนี้  
  

ประเภท จ านวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม  ชื่อเรื่อง/เล่ม 
หนังสือ 

1. หนังสือภาษาไทย 109,287 199,358เล่ม 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 10,192 19,940 เล่ม 
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 4,600 ชื่อเรื่อง 7,894 เล่ม 
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 20,594 ชื่อเรื่อง 20,737 เล่ม 

วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
5. วารสารภาษาไทย 164 ชื่อเรื่อง 
6. วารสารต่างประเทศ 26 ชื่อเรื่อง 
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 13 ชื่อเรื่อง 
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 2 ชื่อเรื่อง 
9. จดหมายข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์ 96 ชื่อเรื่อง 

โสตทัศนวัสดุ 
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี 850 ชื่อเรื่อง 
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์ 350 ชื่อเรื่อง 
12. วีดีทัศน์ (VDO) 430 ชื่อเรื่อง 

 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(9))  
 

 ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรมและฉบับเต็ม(Full text) ได้แก่ 
  - ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ 
         - ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกและปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา 
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         - ACM Digital Library ครอบคลุมสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         - H.W. Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science, Art, Biological & 
Agricultural,Business,Education, General Science,Humanities, Legal, Library Literature 
and Information Science และ Social Sciences 
         - SpringerLink-Journal ครอบคลุมสาขาวิชา Medicine, Biomedical and Life 
Sciences, Business and Economics, Chemistry and Materials Science, Computer 
Science, Earth and Environmental Science, Engineering, Humanities, Social Sciences 
and Law ISI 
         - Web of Science ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
         - Education Research Complete ครอบคลุมเนื้อหาวิชาด้านการศึกษา ตั้งแต่
การศึกษาประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึง
การศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ 
(Health Education) เป็นต้น 
         - ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 
        - ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว 
         - ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาฐานข้อมูลเอง ซึ่งหนังสือที่
น ามาให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name  และ Password เฉพาะ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
         - iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหาร
เชิงกุลยุทธ์ การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น 
         - Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากท่ีสุด 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(10))   
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
และร่วมมือกับเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(11))  
 

 การบริการแท็บเล็ตส าหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(12))   
 

 การถ่ายท าหนังสือมีหนังสือมีชีวิต เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา จากบุคคล
เพ่ือบริการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(13))   
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 และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา น านักศึกษาเข้ารับการฝึกฝน
วิธีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(14))   
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2561 ระดับความพึง
พอใจ ค่าเฉลี่ย 4.06 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(15))   
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่วันที่ 14 
มีนาคม 2561     
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1)) 
  

 โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร/ประธานสาขา/กลุ่มวิชา ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด เพ่ือให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ/และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมประเมินกระบวนการท างานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมติท่ีประชุม ดังนี้  
 1. ชั้นวางหนังสือ Text Book  แยกตามศาสตร์และแยกจัดเป็นหมวดตัวอักษร 
 2. หนังสือเก่าให้จัดท าเป็น E-book 
 3. หนังสือสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา แต่ต้องอยู่ในวงเงิน 30000 บาท  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2))  

 

 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุม ทบทวน 
และประเมินกระบวนการด าเนินงานตามระบบ และมีการปรับปรุงการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
จากแบบประเมินความพึงใจตามตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3)  
 

 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.97 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก และในรอบปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและ
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑ์อยู่
ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(4))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด ได้มีการประชุมทบทวน
กระบวนการท างานโดยพิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการดังนี้ 
 1. เพ่ิมชั้นวางหนังสือ Text Book  อยากให้แยกและจัดเป็นตัวอักษร  
 2. มีการน าหนังสือเก่าให้จัดท าเป็น E-book  
 3. เพ่ิมช่องทางในการเสนอรายชื่อหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1))  
 

 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์เชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2))  
 

 5. บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปตามคณะ/สาขาวิชา 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(3))  
 

 6. มีร้านจ าหน่ายหนังสือและส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดแสดงหนังสือเพ่ือให้อาจารย์และ
นักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการตามหลักสูตร 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(4))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบและกลไก จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามวงจร PDCA และได้มีการประชุม
การปฏิบัติงานทุกเดือนเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทุกกลุ่มงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1))  
 

 และได้จัดท าคู่มือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7 งาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2))  
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภาพรวมระดับความพึงพอใจได้ 
4.01 คะแนน เกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อแบ่งเป็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด (ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ) ได้ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศตรงและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการใช้
บริการ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.94 เกณฑอ์ยู่ในระดับมาก และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ ผลการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.00 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(3))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
6. มีคู่มือการด าเนินงานและการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือ เรื่อง “การ
วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ” ซึ่งเป็นกระบวนการในงานจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix แก่สถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือให้สามารถน า
คู่มือไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-6(1))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.2-1(1) ค าสั่งที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนด้าน
ห้องสมุด 

 

สวท.2.2-1(2) การเขียนขั้นตอนการด าเนินงาน (Flow Chart)  
สวท.2.2-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน

ห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
 

สวท.2.2-1(4) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.2-2(1) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(2) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561 

 

สวท.2.2-2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 

สวท.2.2-2(4) รายชื่อหนังสือ มคอ.3  
สวท.2.2-2(5) รูปเล่มบรรณานุกรม/รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-2(6) โฟชาร์ตงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(7) โฟชาร์ตงานวิเคราะห์หมวดหมู่  
สวท.2.2-2(8) โฟชาร์ตงานเทคนิค  
สวท.2.2-2(9) ข้อมูลจ านวนของทรัพยากรสารสนเทศ  
สวท.2.2-2(10) แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน  
สวท.2.2-2(11) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ  
สวท.2.2-2(12) ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต  
สวท.2.2-2(13) - ภาพประกอบหนังสือมีชีวิต 

- เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.2-2(14)   คู่มือการจัดท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สวท.2.2-2(15)   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.2.2-3(1) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงวันที่วันที่ 14 มีนาคม 2561 

 

สวท.2.2-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 
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หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.2-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
ด้านห้องสมุด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561  

 

สวท.2.2-3(4)   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 

 

สวท.2.2-4(1) รูปภาพประกอบ  
สวท.2.2-4(2) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์คัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-4(3) บันทึกข้อความเชิญประชุม  
สวท.2.2-4(4) รูปภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ  
สวท.2.2-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

และด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สวท.2.2-5(2) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน  
สวท.2.2-5(3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 
 

สวท.2.2-6(1) คู่มือ เรื่อง “การวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ”  
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
. 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ปัจจัยน าเข้า 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้   นายนิทัศน์  รสโอชา 
      นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
      นายสายันต์  ชิตถุง 
      นายวรพจน์  วรนุช 
      นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ ์
         นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้    อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการที่
นอกจากจะจัดสิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว การ
พัฒนาสถานที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เ ช่น       
มีความเป็นสัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ า
กว่า 400 ลักซ์) 
 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมี
การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง ในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นต้น 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานการ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค าสั่งที่ 45/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1))  
 

 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือด าเนินการจัดพ้ืนที่ให้เป็น
สัดส่วนส าหรับผู้ใช้บริการ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2))  
 

 โดยแบ่งพ้ืนที่ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีจ านวนที่นั่งส าหรับ
ศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีจ านวนที่นั่งร้อยละ 25 ของผู้ใช้เฉลี่ยต่อวัน โดย
คิดพ้ืนที่ประมาณ 2.25-3.15 ตารางเมตร/คน ทั้งนี้ให้จัดศึกษาเดี่ยว และห้องกลุ่มส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ตามความเหมาะสม 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3))  
 

 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือใช้ในการพัฒนา        
ปีพ.ศ.2561 ดังนี้ 
  1. ท าสถานที่สาธารณะบ้าง ให้มีพ้ืนที่ได้นั่งท างานสบายๆ 
  2. ที่จอดรถส าหรับรถจักยานยนต์ไม่เพียงพอ 
  3. เครื่องปรับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ หน้าต่างก็เปิดไม่ได้ 
  4. เก้าอ้ีและท่ีนั่งไม่เพียงพอ 
  5. อยากให้ห้องน้ ามีความสะอาดมากกว่านี้  
  6. เพ่ิมที่นั่ง 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร คือ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพ้ืนที่ 2 ชั้น 
  ชั้นที่ 1 บริการที่นั่งเดี่ยว ปี2560 มีจ านวน   30 ที่นั่ง 
            ปี2561 มีจ านวน 15  ที่นั่ง    - 15 ที่นั่ง 
       บริการที่นั่งกลุ่ม  ปี2560 มีจ านวน 130 ที่นั่ง 
            ปี2561 มีจ านวน 164 ที่นั่ง      + 34 ที่นั่ง 
  ชั้นที่ 2 บริการที่นั่งกลุ่ม  ปี2560 มีจ านวน – ที่นั่ง 
             ปี2561 มีจ านวน 16 ที่นั่ง    + 16 ที่นั่ง  
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 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นท่ี จ านวน 4 ชั้น  
  ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี2560 มีจ านวน 25 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 20 ที่นั่ง    - 5 ที่นั่ง   
 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี2560 มีจ านวน 60 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 74 ที่นั่ง    + 18 ที่นั่ง 
   โซนที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ 
    บริการที่นั่งเดี่ยว  จ านวน    -  ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   จ านวน    44  ที่นั่ง 
 
  ชั้น 2  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน 1 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 47 ที่นั่ง + 46 ที่นั่ง  
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 88 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 47 ที่นั่ง - 41 ที่นั่ง 
 

  ชั้น 3  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน 21 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 17 ที่นั่ง  - 4 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 96 ที่นัง่ 
       ปี 2561 มีจ านวน 75 ที่นั่ง -21 ที่นั่ง 
  ชั้น 4  บริการที่นั่งเดี่ยว  ปี 2560 มีจ านวน  8 ที่นั่ง 
       ปี 2561 มีจ านวน 9 ที่นั่ง  - 1 ที่นั่ง 

    บริการที่นั่งกลุ่ม   ปี 2560 มีจ านวน 58 ที่นั่ง 
       ปี2561 มีจ านวน 73 ที่นั่ง  +15 ที่นั่ง 

 

 3. อาคาร 100 ปีมีพ้ืนที่ จ านวน 2 ชั้น 
  ชั้น 1 บริการที่นั่งเดี่ยว จ านวน     8 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม จ านวน    51 ที่นั่ง 
 

  ชั้น 2 บริการที่นั่งเดี่ยว  จ านวน    38 ที่นั่ง 
    บริการที่นั่งกลุ่ม จ านวน   138 ที่นั่ง 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4))  
 

 ทั้งนี้ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเรื่องการ
จัดที่นั่งศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.18 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(5))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่า 
400 ลักซ์) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบแสงสว่างตามมาตรฐานที่ก าหนด ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง โดยจัดให้
สถานประกอบการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่อธิบดีก าหนด  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร มีเนื้อที่
ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร คือ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) มีพื้นที่ 2 ชั้น มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร 
  ชั้นที่ 1 มีหลอดไฟ  232 หลอด       
  ชั้นที่ 2 มีหลอดไฟ  82 หลอด  
 

 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) มีพื้นที่ จ านวน 4 ชั้น มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร 
  ชั้น 1 มีหลอดไฟ  262 หลอด      
  ชั้น 2 มีหลอดไฟ  258 หลอด      
  ชั้น 3 มีหลอดไฟ  270 หลอด   
  ชั้น 4 มีหลอดไฟ  266 หลอด   
 

 3. อาคาร 100 ปีมีพื้นที่ จ านวน 2 ชั้น มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร 
  ชั้น 1 มีหลอดไฟ  746 หลอด  
  ชั้น 2 มีหลอดไฟ  746 หลอด  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1))  
  

 พร้อมกับการก่อสร้างอาคารโดยค านึงถึงประเภทของพ้ืนที่และกิจกรรม ผ่านการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจรับอาคารสถานที่ ในส่วนของการดูแลควบคุมให้มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อ
การศึกษาเรียนรู้นั้น ได้มีการตรวจสอบให้ระบบการส่องสว่างใช้งานได้เป็นปกติ  เปลี่ยนหลอดไฟ หรือ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดให้สามารถใช้งานได้ โดยมีระบบสวิตซ์ควบคุม ระบบแสดงแสงสว่าง ในพ้ืนที่ต่างๆ  
 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 ขนาด 
28 วัตต์ เพ่ือให้พ้ืนที่มีความสว่างในระดับที่เหมาะสม ตามหลักการออกแบบระบบส่องสว่างตาม
ก าหนดมาตรของกระทรวงพลังงาน 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2))  
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 นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสม พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(3))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
3.มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศหรือมีการ
ถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศท่ีช ารุดและติดตั้งเพ่ิม 6 เครื่อง คือ ชั้นที่1 จ านวน 1 เครื่อง ชั้น
ที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง ห้องประชุมต้นโมก จ านวน 3 เครื่อง 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 42  เครื่อง 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)  มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 77  เครื่อง  
 3. อาคาร 100 ปี (อาคาร 31)   มีเครื่องปรับอากาศท้ังหมด 114 เครื่อง 
 

 แต่ละอาคารได้จัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
และควบคุมการตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและจัดท าป้ายบอกอุณหภูมิ
ที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะท าให้ร่างกายรู้สึกสบาย  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1))  
 

 โดยมีการจัดท าแนวปฏิบัติการเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม และเปิดหน้าต่างช่วงฤดูหนาว 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(2))  
 

 ทั้งนี้ อาคาร 3 อาคาร ซึ่งมี อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15), อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี(อาคาร 31) มีการบ ารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ล้าง
เครื่องปรับอากาศในช่วงปิดเทอมใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(3))  
 

 นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการในด้านระบบแสงสว่างและอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสมพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.07 ระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(4))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือปรับปรุงและจัดท าเพ่ิมในส่วนที่ยังไม่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีการติดป้ายบอกข้อมูล มีดังนี้ 
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการ
ใช้บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้ า 
เป็นป้ายระเบียบการใช้บริการแต่ละจุด ต้น 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้
บริการไว้ในส่วนบริการชั้นต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายป๊อปอัพ “ยินดี
ต้อนรับ” ป้ายแสดงระเบียบข้อปฏิบัติการแต่งกายเข้าใช้บริการ ป้ายประชาสัมพันธ์แนะน าระเบียบ
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ป้ายหนีไฟ ป้ายห้องน้ า ป้ายจุดบริการต่างๆเป็นต้น 
 3.  อาคาร 100 ปี (อาคาร 31) ได้จัดท าป้ายบอกทิศทางและข้อมูลการใช้บริการไว้ในส่วน
บริการชั้นต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เช่น ป้ายหนีไฟ ป้ายห้ องน้ า ป้ายบอก
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอบรม เป็นต้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในด้านความเหมาะสมของป้ายแนะน าและ
ชี้จุดบริการชัดเจนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว พบว่าผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.99 
ระดับมาก  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.      
เพ่ือด าเนินการในการปรุงปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและร่มรื่น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้ง 3 อาคาร  

1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 อาคารหลังเก่า) ได้มีการปรับและตกแต่งภูมิทัศน์ทั้ง
ภายในอาคารและนอกอาคาร โดยมีการจัดหาต้นสไบนาง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อม
ระหว่างอาคารให้มีความสวยงาม ประดับกระถางต้นไม้ในแต่ละชั้นและภายนอกอาคารมีการตกแต่ง
ต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้ าพุ น้ าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม   
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ร่มรื่น และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตามวันส าคัญและประเพณีต่างๆ ระหว่างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15) และอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ทั้งภายในอาคาร โดยมีการน า
กระถางต้นไม้ตั้งประดับแต่ละชั้นและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าพร้อมน้ าพุ 
น้ าล้น อาคารบรรณราชนครินทร์ซึ่งได้จัดสวนหย่อม ให้สวยงาม ร่มรื่น  และมีการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนตามวันส าคัญและประเพณีต่างๆ 
 

 3. อาคาร 100 ปี(อาคาร 31) ได้ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร โดยมีการน ากระถาง
ต้นไม้ตั้งประดับบริเวณชั้นล่างและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร 100 ปี 
ได้จัดสวนหย่อมให้สวยงาม ร่มรื่น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พ้ืนที่สะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.04 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2))  

 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
       คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงมุมการเรียนรู้แบบสบายๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร  
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบาย ๆ ในบริเวณชั้นต่าง ๆ เช่น ชั้นที่1บริการห้องมุมสบาย ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ จ านวน 
6,935 คน 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพ้ืนที่ ชั้น1 บริการโซฟา ,บริการแท็บเล็ต
,บริการ 
มุมเยาวชน,บริการหนังสือใหม่, ชั้น3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย, ชั้น4 บริการหนังสือนิยายและมุมศูนย์
ภาษาอาเซียน 
 3. อาคาร 100 ปีได้จัดพ้ืนที่นั่งส าหรับนักศึกษาบริเวณ ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จ านวน 48   
ที่นั่ง  ฝั่งซ้ายจ านวน 48 ที่นั่ง พื้นที่นั่งส าหรับนักศึกษาบริเวณ 2 ชั้น 1 ด้านหน้าฝั่งขวา จ านวน 36 ที่นั่ง 
ฝั่งซ้ายจ านวน 36 ที่นั่ง 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(1))  
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 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ภายในห้องสมุดเหมาะสม พ้ืนที่สะอาดเอ้ือต่อการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.01 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-6(2))  
 

7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เพ่ือจัด
พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยส าหรับนักศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา คือ 
 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29)  ได้จัดพ้ืนที่บริเวณชั้น 2 ซึ่งมีบรรณารักษ์ คอยให้
ความรู้และแนะน าการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่  
 1. วิทยานิพนธ์ ปี พ.ศ.2560 จ านวน   –   ชื่อเรื่อง  
 2. รายงานวิจัย ปี พ.ศ.2560 จ านวน 129 ชื่อเรื่อง   
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(1))  
 

 นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สนับสนุนทางด้านการวิจัย รวมทั้งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ วารสารวิชาการ/หนังสือพิมพ์ และโสตทัศนวัสดุ  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(2))  
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการส า รวจความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.92 ระดับมาก 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-7(3))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 
13.00 น. เพ่ือจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รปูแบบ เช่น ฝึกภาษาอาเซียน บริการแผ่น CD – DVD เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง บริการแท็บ
เล็ต บริการห้องคาราโอเกะ บริการห้องฉายภาพยนตร์ บริการปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ลงชื่อเพ่ือการเข้าใช้บริการ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรวมทั้งหมด 3 อาคาร  
 1. อาคารวิทยบริการ (อาคาร 15 (อาคารหลังเก่า)) ได้จัดพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้
แบบสบายๆ ในบริเวณ ชั้นที่ 1  
  1.1 บริการมุมสบาย มีข้ันตอนการให้บริการดังนี้ 
   - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ ซึ่งในรอบปีมีผู้เข้าบริการ ปีพ.ศ.2561 จ านวน 6,935 คน 
   1.2 บริการห้องฉายภาพยนตร์มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
    - ลงชื่อผู้เข้าใช้บริการลงสมุด 
    - นักศึกษาเข้าใช้บริการได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
 2. อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) ได้จัดพ้ืนที่บริการดังนี้ 
  ชั้นที่ 1  
    1. บริการมุมอ่านหนังสือพิมพ์  
    2. บริการโซฟา 
    3. บริการวารสารฉบับใหม่ 
    4. บริการ e-Book พร้อมคู่มือ ซึ่งมีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
    5. บริการ Tablet มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
     - Login เปิดเครื่องแท็บเล็ตใส่รหัสการเข้าใช้ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
  ชั้นที่ 2  
    1. วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา มีข้ันการการใช้ดังนี้ 
     - ขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์วารสารและหนังสือพิมพ์ 
     - แสดงบัตรนักศึกษา 
     - จดรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ชื่อวารสาร/หนังสือพิมพ์/วัน/เดือน/ปี/ที่ต้องการ 
     - กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการยืม 
     - น าวารสาร/หนังสือพิมพ์คืนที่เคาน์เตอร์บริการ 
  ชั้นที่ 3   
    1. ห้องประชุมกลุ่มย่อย มีข้ันตอนการให้บริการดังนี้ 
     - ลงชื่อในสมุดผู้เข้าใช้บริการ 
  ชั้นที่ 4 
    1.  บริการศูนย์ภาษาอาเซียน มีข้ันตอนการใช้งานดังนี้ 
     - นักศึกษา Login เพ่ือเข้าใช้ระบบ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(1))  

 
 

 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้บริการทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(2))  
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 ปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ บริการทุกชั้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(3))  
 

 และจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับ 3.68 ระดับมาก 
 โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  - บางจุดบริการมีปลั๊กไฟให้บริการน้อยไป 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-8(4))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือแหล่ง 
ของข้อมูล 

สวท.2.3-1(1) ค าสั่งที่ 45/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 

สวท.2.3-1(2) เอกสารค าสั่งที่ ศธ. 0550.8.1/38 /แผนการด าเนินงาน  
สวท.2.3-1(3) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา   
สวท.2.3-1(4) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 3 เมษายน 2561  
สวท.2.3-1(5) สรุปผลความต้องการที่ของผู้ใช้บริการ  
สวท.2.3-2(1) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและ
เสียง พ.ศ.2559 

 

สวท.2.3-2(2) ภาพประกอบแสงสว่าง  
สวท.2.3-2(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-3(1) ภาพถ่ายประกอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา  
สวท.2.3-3(2) แนวปฏิบัติการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ/ภาพประกอบ  
สวท.2.3-3(3) เอกสารบ ารุงรักษา/รูปภาพประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ  
สวท.2.3-3(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-4(1) ภาพประกอบป้ายบอกทิศทาง  
สวท.2.3-4(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-5(1) ภาพประกอบภูมิทัศน์บริเวณภายในอาคาร  
สวท.2.3-5(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-6(1) ภาพประกอบพื้นท่ีบริการแบบสบายๆ  
สวท.2.3-6(2) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-7(1) สถิติจ านวนวิทยานิพนธ์, วิจัย/ภาพถ่าย  
สวท.2.3-7(2) ภาพฐานประกอบหน้าเว็บไซต์  
สวท.2.3-7(3) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สวท.2.3-8(1) ภาพพ้ืนที่ให้การบริการในแต่ละพ้ืนที่/คู่มือ  
สวท.2.3-8(2) ภาพจุดกระจาย Wi-Fi  
สวท.2.3-8(3) ภาพปลั๊กไฟ  
สวท.2.3-8(4) สรุปผลความพึงพอใจตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 – 8  ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 8 ข้อ มีการด าเนินการ 8 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
- 
 
 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายเจษฎา   สุขสมพืช 
      นายอ านาจ   แก้วภูผา 
      นายณเรศณ์   จิตรัตน์ 
      นางสาวมัทนียา   หามาลัย   
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้ อาจารย์อธิบ   โพทอง 
        นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่ 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี:้ มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
   4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System Plan) 
ของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค าสั่งที่ 
42/2560 เรื่อง คณะกรรมการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
3. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1))  
 

 โดยมีกลไกในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการขออนุมัติโครงการ พัฒนา/ปรับปรุง/ดูแล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานและจัดท าคู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงหรือจัดท าแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(2))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของส านักอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ท าให้สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งสามด้านดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
จ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ การแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 
รองรับการแสดงผลภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น  
 2) ด้านการวิจัย ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวม
เอกสารประกอบการสอน ต ารา ของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และระบบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  
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 3) ด้านการบริหารจัดการ ทางหน่วยงานกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดซื้อระบบ บัญชี 3 มิติ (3D) มาใช้สนับสนุนงานบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบ ได้แก่ งานจัดซื้อ – 
จัดจ้าง งานเบิกจ่ายงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และระบบรายงานส าหรับผู้บริหารซึ่ง
ระบบงานดังกล่าวมาจากแผนงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  

ระบบ ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบบริหารการศึกษา มีการบ ารุงรักษาเพ่ือให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ 
2. ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ระบบฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ  มีจ านวนหนังสือ 1,366 เล่ม 

แบ่งเป็นต าราของอาจารย์มหาวิทยาลัย 124 เล่ม  
ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดท า QR Code  หนังสือต าราของ
อาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สะดวกในการค้นคว้าในระบบ 
Library 4.0 

3. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ขณะนี้ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า ได้เปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบ 
Thai Journals Online (ThaiJO) 

4. ระบบ Maxtrix   ระบบการท างานห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบจาก VTLS มาเป็นระบบ Matrix เมื่อต้นปี 
2561 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายโอนข้อมูลจากเดิมมาสู่ระบบใหม่ 
โดยมีโมดูลเพ่ิมมา คือ ในส่วนงานของงานวารสารและงาน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ขณะนี้การท างานของระบบสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มี
การบันทึกข้อมูล และลงรายการ โดยมีจ านวนทรัพยากรเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการให้บริการแก่อาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา 

5. ระบบ บัญชี 3 มิติ (3D)   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถท าโครงการและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ 3D ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

6. ฐานข้อมูล ThaiList มีการ Upload ข้อมูลปีละครั้ง ตามข้อมูลที่ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศส่งจ านวนชื่อเรื่อง 

 (เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1))   
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เกณฑ์การด าเนินงาน/ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
        คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศจ านวน 3 ด้าน คือ 
 1) ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.74 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ  
  1.1 ควรปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง นอกจากนี้ควรดึงข้อมูลที่
ต้องการใช้งานได้ทุกเมื่อ เช่น ระบบเกรดควรดูย้อนหลังได้ 
  1.2 บางครั้งระบบ Wi-Fi ไม่ค่อยเสถียร 
  1.3 ควรปรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วมากขึ้น ต่อง่าย 
 

 2) ด้านการวิจัย ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.18 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  2.1 ขอชื่นชมทีมงานเจ้าหน้าที่วิจัยฯ มีความสามัคคีและมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ตลอดถึงให้ความช่วยเหลือผู้ส่งบทความ แต่อยากให้ความส าคัญและคุณค่าของบทความ
วิชาการ โดยการเพ่ิมสัดส่วนการตีพิมพ์ในวารสารฯ ของเรา เพื่อให้ผู้เขียนบทความมีก าลังใจต่อไป ใน
ที่นี้รวมถึง ควรลดสัดส่วนการตีพิมพ์บทความวิจัยลงสักเล็กน้อย เพ่ือเปิดช่องทางให้กับผู้เขียน
บทความวิชาการท่ีไม่ใช่มาจากการวิจัยแบบมีตัวเล่ม ซึ่งบทความวิชาการเหล่านี้อาจเพ่ิมคุณค่าต่อการ
พัฒนางานสอนและการท างานวิชาการร่วมกับนักศึกษา รวมถึงการผลักดันให้นักศึกษาปริญญาตรีกล้า
ส่งบทความวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ ของเราต่อไป 
  2.2 ปรับปรุงอินเทอร์เน็ตถ้ามีระบบแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดทข้อมูลของวารสาร 
หรือการ อัพวารสารฉบับใหม่ให้กับสมาชิกได้รับทราบทางอีเมล์ เพ่ือเป็นการเชิญชวน/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการสู่การบูรณาการไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมจะมียิ่งข้ึน 
  2.3 ควรมีการปรับปรุงสถานะบทความอย่างต่อเนื่อง เช่น บทความตอบรับตีพิมพ์แล้ว
อยู่ระหว่างประเมิน ฯลฯ ให้ชัดเจน 
  2.4 ควรมีการแจ้งการแก้ไข / การพิจารณา / ความคืบหน้า ทาง e-mail ส่วนตัวมายัง
เจ้าของบทความด้วยนะครับ 
  2.5 ใช้งานง่าย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ง่ายมากค่ะ 
 

 3) ด้านการบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 4.01 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก 
 มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  - 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-3(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ ทั้ง 3 ด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพียง 2 ด้าน เท่านั้น และได้
น าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะทางดา้นการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดูแลบ ารุงรักษาระบบจากบริษัท
ผู้พัฒนาให้ระบบบริหารการศึกษาสามารถท างานได้อย่างครอบคลุมต่อเนื่อง และมีข้อมูลที่ทันสมัย  

1.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดหาและติดตั้งระบบ
เครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 116 จุด 

1.3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G 

 

 2) ด้านการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดท าระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ทางด้านการวิจัย ดังนี้ 
  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ระบบวารสารราชภัฏกรุงเก่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปได้ 2 ประเด็น  
  2.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์วารสาร การส่งบทความ ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  2.2 ส่วนของระบบสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ ด าเนินการจัดซื้อระบบไทยโจเข้ามา
ทดแทน ขณะนี้ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งภายในระบบจะมีฟังชั่นการ
ใช้งานที่ครอบคลุมกว่าระบบเดิมและเป็นมาตรฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซ่ึงใช้ร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-4(1))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน 
5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศซ่ึงมีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1. มีการแก้ไขปรับปรุงระบบ การใช้งานโดยวิธีการแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น ไลน์ ทันทีที่เกิด
ปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(1))  
 

 2. หลังจากที่มีการเพ่ิมจุดให้บริการ Wi-Fi จ านวน 116 จุด พบว่ามีพ้ืนที่ให้บริการเพ่ิมขึ้น
ครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(2))  
 

 3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการวางแผนปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่ายไปยังอาคาร จากเดิม 1 G เป็น 10 G                  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 คาดว่าจะท าให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเร็วมากขึ้น 
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(3))  
 

ด้านการบริหารจัดการ 
 มีการวางแผนด าเนินการปรับปรุงระบบบัญชี 3 มิติ ให้สามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
และรองรับการแสดงผลผ่านอุปกรณ์แทบเล็ตและสมาร์ทโฟน 
 

ด้านงานวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการด าเนินงานถ่ายโอนข้อมูลจะระบบเดิมไปยังระบบใหม่

คาดว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นและเปิดใช้งานระบบใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(4))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง หน่วยงานหรือ 
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.4-1(1) ค าสั่งที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 

สวท.2.4-1(2) รายงานการประชุม  
สวท.2.4-2(1)   ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์  
สวท.2.4-3(1) สรุปความพึงพอใจระบบสารสนเทศ พ.ศ.2561  
สวท.2.4-4(1) คู่มือระบบไทยโจ  
สวท.2.4-5(1) รูปภาพประกอบการปรับปรุงระบบ  
สวท.2.4-5(2)) รูปภาพประกอบจุดให้บริการ Wi-Fi จ านวน 116 จุด  
สวท.2.4-5(3) รูปภาพประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อมโยงโครงข่าย  
สวท.2.4-5(4) รูปภาพประกอบเว็บไซต์ ไซโจ  

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน   บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 

- 

 
จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 

- 
 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้   นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ 
      นายมานิช   โชติช่วง 
      นายอ าพล   เกิดชนะ 
      นายธีระ    เอ็งวงษ์ตระกูล 
      นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ 
ผู้ประสานตัวบ่งช้ี    นางยุพิน   กิจที่พ่ึง 
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งช้ี อาจารย์อธิบ   โพทอง 
         นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู ่
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้    อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้
งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่ 37/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และได้มีการจัดท าระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติรับทราบระบบการ
ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานด้านจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(1))  
 

 ในการด าเนินงานบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่เป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบไปด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 

 ระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใน
การด าเนินงานด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษา และได้น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุง 
เพ่ือพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(2))  
 

 โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าการส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ
ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรร  
 2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   2.1 คณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
น าผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(3))  
 

   2.2 งานบริการการศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียนเพื่อใช้จัดตารางเรียน 
ตารางสอนโดยจัดท าหนังสือมายังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลห้องเรียน ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนและรายวิชาที่
เปิดสอน  
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(4)) 
 

   2.3 หลังจากคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดปีการศึกษา
แล้ว นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแบบสอบถาม 
(เอกสารหมายเลข 2.5-1(5))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็น
กรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใช้ในการพิจารณาในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(1))  
 

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
 
 



142 
 

 1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi  โดยจากเดิมได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) จ านวน 50 จุด  และได้มีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point) 
เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi จ านวน 116 จุด เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-
Fi แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย (Smart Phone, 
Table, etc.) ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n และพ้ืนที่ที่ให้บริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi มีจ านวนจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพ่ิมมากขึ้น
กว่าเดิม  โดยการให้บริการ SSID ส าหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้ก าหนดชื่อของ
ช่องสัญญาณ (SSID) ARU_WiFi, ARU_WiFi2 โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
รองรับความเร็วสูงสุด 867 Mbps (ตามแต่ระยะทาง และชนิดของอุปกรณ์รับสัญญาณมาตรฐาน 
802.11a, b, g, n, ac) 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(2))  
 

 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน จากเดิมมีจ านวน 7 ห้อง 
และได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง  
  2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรมมี 1 ห้อง จ านวน 50 เครื่อง  
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งไปให้กองบริการการศึกษา
จัดสรรห้องเรียนรองรับรายวิชาที่เปิดสอน และในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชาที่จัดโครงการฝึกอบรมที่
นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ คณะหรือสาขาวิชาจะประสานงานมายังส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 
 

 3. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 เครื่อง ส าหรับให้บริการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้ท าการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งย้ายสถานที่
ให้บริการจากเดิมอาคาร บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 ไปติดตั้งใหม่ที่อาคารส านักวิทยบริการ ชั้น 1 
เพ่ือให้มีพ้ืนที่ให้บริการที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 

 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.1 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ โปรเจคเตอร์ ทีวี  เครื่องเสียง 
จ านวน 13 ห้อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลห้องเรียน
ภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งไปให้กองบริการการศึกษาจัดสรรห้องเรียน
รองรับรายวิชาที่เปิดสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(3))  
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  4.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 3 เครื่อง เพ่ือพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น รองรับการให้บริการ การใช้ระบบสารสนเทศ การน า
เทคโนโลยีเพ่ือให้บริการและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ได้แก่  
   4.2.1 เพื่อทดแทนระบบบริหารการศึกษา 
   4.2.2 เพื่อจัดท าระบบเว็บไซต์ (Web Server) 
   4.2.3 เพ่ือทดแทนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book, i love library) 
 5. การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้ง และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และปัญหาด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของบุคลากรใน
หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัย  โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์ได้ท่ีอาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้องซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 035-276580 เบอร์ภายใน 2770  หรือแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ท่ี http://172.16.33.33 
(เอกสารหมายเลข 2.5-2(4))  
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
3. มีการประเมินกระบวนการ  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน            
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่งที่ 264/2561 ลงวันที่ 
14 มีนาคม 2561 เพ่ือให้อาจารย์ภายในมหาวิทาลัย มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(1))  
 

 โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. ด าเนินงานตามระบบและกลไกลเดิม 
 2. ควรเพิ่มห้องเรียน/ห้องคอมพิวเตอร์ 
 3. การจัดห้องเรียน/ตารางเรียนควรประสานงานกับกองบริการการศึกษา 
 4. การใช้ Software คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน มีความประสงค์ใช้โปรแกรม
ใดให้ติดต่อ ประสานงานต่อเจ้าหน้าที่ 
(เอกสารหมายเลข 2.5-3(5))  
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

การประเมินความพึงพอใจครั้งที่ 1  เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ̅ S.D. การแปลผล 
ด้านระบบสารสนเทศ 
1. ระบบสารสนเทศตรงและครอบคลุมความต้องการใช้บริการ 
2. ระบบสารสนเทศเข้าถึงได้สะดวก สืบค้นได้ง่าย 
3. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องชัดเจน น่าเชื่อถือ 
4. ระบบมีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศโดยรวม 

 
3.94 
3.97 
4.00 
3.81 
3.94 

 
.739 
.737 
.752 
.783 
.756 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.93 .613 มาก 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 100 ปี เหมาะสมต่อการให้บริการ 
 2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาคารห้องสมุดเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ 
 3. จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอต่อการให้บริการ 
 4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

 
3.95 

 
4.01 

 
3.99 

 
3.79 

 
.802 

 
.736 

 
.805 

 
1.089 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.94 .697 มาก 
 

 ด้านระบบสารสนเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
( ̅=3.93) คิดเป็นร้อยละ78.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.94) คิดเป็นร้อยละ 
78.8 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม พบว่าทุกข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผลการประเมิน 

ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านระบบสารสนเทศ 
 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 
ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย 
เครือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ช ารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ  0 7 -Form 
2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 

 

(เอกสารหมายเลข 2.5-3(2))  
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านระบบสารสนเทศ 
 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 100 
ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ห ลุ ด บ่ อ ย 
เครือข่ายไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บางจุด
สัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมีสภาพ
ช ารุด หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ได้ 
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ ให้มี
ค ว า ม เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ ห้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari – 9 
ram 36GB หน้าจอ 32” หน่วย
ป ร ะ ม ว ล ภ า พ  0 7 -Form 
2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 

 และได้ด าเนินการน าผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการประเมิน ดังนี้ 
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ประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความถี่ แนวทางแก้ไข 
ด้านระบบสารสนเทศ 

 

- ดี 
- คอมพิวเตอร์ของอาคาร 
100 ปี เครื่องค่อนข้างช้า 
- อินเทอร์ เน็ตหลุดบ่อย 
เครือข่าย        ไม่อ านวย 
- ใช้ Wi-Fi ประจ าแต่บาง
จุดสัญญาณอ่อน 
- ไม่ค่อยมีสัญญาณ 
- ควรมีให้เยอะกว่านี้ 
- เพ่ิมสัญญาณ Wi-Fi  
- ระบบการค้นหาห่วยมาก 

4 1. ด าเนินการตรวจเช็คและแสกน
ไวรัสคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2. ด าเนินการส ารวจและติดตั้งจุด
กระจายสัญญาณเพ่ิมเติม จ านวน 
116 จุด  
ท าให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตดีขึ้น 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- โปรเจกเตอร์บางห้องมี
สภาพช ารุด หรือมีแต่ไม่
สามารถใช้ได ้
- เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ 
ให้มีความเสถียรภาพให้
ระบบปฏิบัติการ ISO Cari  
9 ram 36GB หน้าจอ 32 
หน่วยประมวลภาพ 07 -
Form 2000GTPX 2018 
- ท าระบบทะเบียนให้มันดี
หน่อย 

 
1. ด าเนินการจัดซื้อโปรเจกเตอร์
ทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 
2. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะ
ด าเนินการจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
กล า ง แ ล ะคุ ณ ลั ก ษ ณะ พ้ื น ฐ า น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 3.
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเพ่ิมจ านวน 3 เครื่อง เพ่ือ
รองรับผู้ เข้าใช้งานระบบบริการ
การศึกษา 

 

(เอกสารหมายเลข 2.5-4(1))  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

เกณฑ์การด าเนินงาน : 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะ มาทบทวนในการประชุมและหาแนวทางในการด าเนินงานและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้บริการมาปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ 
 1. ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ARU_Wi-Fi ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 

ที ่
บริเวณพื้นที่การปรับปรุง

สัญญาณ Wi-Fi 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point แบบติดตั้ง 
ภายนอกอาคาร Out door 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point แบบติดตั้ง   
ภายในอาคาร In door 

1 บ้านพักอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว     
ฝั่งบ้านอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

จ านวน 6 ตัว 
 

- 

2 บ้านพักคนงาน/เจ้าหน้าที่ 
บริเวณวัดสวนหลวงค้างคาว 

จ านวน 6 ตัว 
 

- 

3 บ้านพักอธิการบดี จ านวน 6 ตัว - 
4 หอพักอู่ทอง หอ 3 - จ านวน 2 ตัว 
5 หอพักอู่ทอง หอ 4 - จ านวน 10 ตัว 
6 หอพักอู่ทอง หอ 5 - จ านวน 4 ตัว 
7 หอพักอู่ทอง หอ 6 - จ านวน 4 ตัว 
8 หอพักนานาชาติ - จ านวน 6 ตัว 
9 แฟลต - จ านวน 6 ตัว 

 

 ท าให้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น  
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(1))  
(เอกสารหมายเลข 2.5-5(2))  
 2. ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 ห้องๆ ละ 20 เครื่อง ติดตั้ งประจ าห้อง 31111/1            
ห้อง 31111/2, ห้อง 31117/1 และห้อง 31117/2 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรองรับรายวิชา    
ที่เปิดสอน 
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เกณฑ์การด าเนินงาน : 
6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบท่ีด าเนินการ  
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการวางระบบการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้ด าเนินงานง่ายและเป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้มีการวิเคราะห์ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง เพ่ือให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน าไปใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 สรุปผลการด าเนินงานและประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง” 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ท า
การส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ า
หน่วยงาน ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง โดยท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 31 ชุด และน ามา
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
17 
14 

 
54.8 
45.2 

หน่วยงาน 
1. คณะครุศาสตร์  
2. คณะวิทยาการจัดการ 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 
7. กองนโยบายและแผน 
8. กองบริการการศึกษา 

 
2 
1 
1 
1 
- 
- 
5 
- 

 
6.5 
3.2 
3.2 
3.2 
0 
0 

16.1 
0 
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ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
9. กองพัฒนานักศึกษา 
10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. กองกลาง 

อ่ืนๆ 

3 
13 
4 
1 

9.7 
41.9 
12.9 
3.2 

รวม 31 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.8 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 45.2 เมื่อจ าแนกตามหน่วยงานส่วนมากเป็นบุคคลจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.9 และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 16.1 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการฯ เกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ 
 

ข้อค าถาม   
 

S.D. 
 

ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้ 4.38 0.509 มาก 
1.1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 4.39 0.558 มาก 
    1.2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ 4.35 0.551 มาก 
    1.3 การใช้งานและติดตั้งระบบ Anti-Virus 4.42 0.564 มาก 
2. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 4.38 0.460 มาก 
    2.1 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 4.29 0.588 มาก 
    2.2 การก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ 4.48 0.508 มาก 
3. วิทยากรที่ให้การอบรม 4.55 0.568 มากที่สุด 
4. สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 4.39 0.558 มาก 
5. ระยะเวลาการจัดการอบรม 4.39 0.558 มาก 
6. สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 4.48 0.570 มาก 
7. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 4.55 0.506 มากที่สุด 

ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 4.42 0.468 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ( =4.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
โครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในหัวข้อวิทยากรที่ให้การอบรมและเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก 
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ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 1.  ท่านคิดว่าการเข้าอบรมครั้งนี้ควรปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง 
  1.1  ดีคะ เป็นกันเองด ี       
  1.2  โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสู้แสง มองไม่ค่อยเห็น 
  1.3  แอร์หนาว 
  1.4  ดีมากน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 2.  ท่านต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้าง 
  2.1  การเขียน Web Application   
  2.2  การเขียน Application ส าหรับองค์กร 
  2.3  Website 
  2.4  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
  2.5  การท างานต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 
  2.6  การท า presentation 
  2.7  อบรมพัฒนาเว็บไซต์  
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(1))  
(เอกสารหมายเลข 2.5-6(2))  
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รายการหลักฐานแสดง 
 

หมายเลข ข้อมูลอ้างอิง 
หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล 

สวท.2.5-1(1) ค าสั่งที่ 37/2560  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

สวท. 

สวท.2.5-1(2) โฟชาร์ตสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้          
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-1(4) แบบส ารวจห้องเรียน งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 

สวท.2.5-1(5) แบบสอบถาม สวท. 
สวท.2.5-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและ

ด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 1 พ.ย.2561 

สวท. 

สวท.2.5-2(2) แผนผังระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ARU_WiFi งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-2(3) ผังห้องเรียน งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-2(4) ขั้นตอนบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์/การใช้งานระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-3(1) ค าสั่งที่ 264/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท. 

สวท.2.5-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

สวท. 

สวท.2.5-3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 4 เมษายน 2561 

สวท. 

สวท.2.5-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-5(1) ภาพบริเวณพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-5(2) ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ Facebook  17 พ.ค.61 
สวท.2.5-6(1) รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าหน่วยงาน 
ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง” 

งานบริการเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.5-6(2) คู่มือการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สวท. 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5  คะแนน    บรรล ุ

  ไม่บรรลุ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไข 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ/

ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจ    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

8 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
/ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ/

ค่าเฉลี่ย/ข้อ) 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1  5.00  
องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจ    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 6 ข้อ 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

8 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

5 ข้อ 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 ข้อ 5  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2  5.00  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2  5.00  

 



ภาคผนวก 



 
 

ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรา 47, 48, 49 และ 51 เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 นโยบาย 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน
ตามมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพ่ือ
รองรับการประเมินภายในและภายนอก โดยใช้วงจร PDCA ในการระเมินผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักและ
มหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างส านักกับบุคลากรในองค์กรภายใน
มหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักต่อสังคม 
 แนวปฏิบัติ  

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในส านัก 
2. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานให้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) 

4. น าผลการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด    
มาใช้ในการพัฒนาพันธกิจของส านักและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

 
(อาจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  

------------------------------- 
 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  รองประธาน 
 1.3 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
 1.4 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  ประธาน 
 2.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พึ่ง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา    สุขสมพืช  กรรมการ 
 

\2.10 นายนิทัศน์... 



 2.10 นายนิทัศน ์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20 นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 

2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
2.25 นางยุพิน    กิจที่พึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา      
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 



 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  2   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
                  (อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 



 

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ (P)

2. วางแผนประชุมทบทวนและปรบัปรงุแผนการด าเนินงาน

   3.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   3.2  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ

   3.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   3.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   3.5   ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   3.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   4.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

  4.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ
  4.3 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   4.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   4.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   4.6 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทนิการด าเนินงานประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2561

 (1 ตลุาคม 2560-30 กันยายน 2561)

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน

3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบง่ชี้ เพ่ือรองรบัการประเมิน (D)

แผนการด าเนินงาน
ตลุาคม 2560-กันยายน 2561



 

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.60-มี.ค.61) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
                6 เดือน หลัง (เม.ย.61-ก.ย.61) ด าเนินงานทบทวน 

   5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

   5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี้การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน




