บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา
เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
รวบรวม จัดหา และบริการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ
ทางวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธกิจทั้งสี่ด้านของมหาวิทยาลัย คือ 1) การจัดการเรียนการสอน
2) การวิจัย 3) การบริหารวิชาการ และ4) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องในทุก
พันธกิจ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมภิบาล ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตังบ่งชี้ จานวน 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 5 คะแนน
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน จาแนกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ได้ 4 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

จุดเด่น
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่ เ อื้ อ และสนั บ สนุ น /ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลายในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการและ
เชิงนันทนาการ มีโครงการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. การพัฒ นาระบบงานต่างๆ ให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และสอดรับต่ อนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องมีการพัฒนาในเชิงรุกมากขึ้นโดย
การมุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลั ย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ได้อย่างแท้จริง

คานา
รายงานผลการประเมินตนเอง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
รวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256 3
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญ ต่อหน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
โดยยึดแนวทางการประเมินคุณภาพของ สกอ. เป็นกรอบของการประเมินคุณภาพ ดังข้อมูลในรายงานการ
ประเมินตนเอง/ตรวจสอบ Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนโยบาย
การบริหารงานภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
มีความสอดคล้ องและเชื่อ มโยงกับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา ซึ่ง ในเนื้อหาของรายงานการ
ประเมินตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะประกอบไปด้วย
บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนา ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อผู้บริหาร จานวนบุคลากร ข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ
งบประมาณ อาคารสถานที่ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา และมีการรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแสดง
เอกสารที่ใช้อ้างอิงปรากฏต่อการตรวจประเมินกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 2 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 ตัวบ่งชี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการดาเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพหน่วยงาน หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุก หน่วยงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จักนาข้อมูลของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ส านั กวิ ท ยบริ ก ารในอดี ต เป็ น ห้ องสมุด ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พระนครศรีอ ยุ ธ ยา มีพั ฒ นาการ
ตามลาดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ที่ 96 ถนนโรจนะ ตาบลประตูชัย อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นวิท ยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติม
อาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวม
หนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่าเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่บริการนักศึกษาที่เพิ่ม
จานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่ มก่อสร้ างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่ นดินในการ
ก่อสร้าง รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด
สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร้อมทั้งให้บริการสืบค้น
OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับ
การใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบั ญญั ติส ถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบั บร่ าง) ได้เ ปลี่ ยนฐานะวิ ทยาลั ยครู
พระนครศรี อยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และให้ ฝ่ า ยหอสมุ ด เป็ น “ส านั กวิ ท ยบริ การ”
ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น
รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก ลักษณะ
อาคารได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จานวน 33.8 ล้ านบาท และค่าวัส ดุ
ครุภัณฑ์ประจาอาคาร จานวน 12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้
พัฒนางานบริการ ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม–คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูล
บรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสานักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และ
ปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม ทาให้
มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานักวิทยบริการฯ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
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พ.ศ.2545 เปิ ด ให้ บ ริ ก ารอาคารบรรณราชนคริ น ทร์ และได้ ท าการย้ า ยหนั ง สื อ จากอาคาร
สานักวิทยบริการ (อาคาร 15) ไปให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) พร้อมให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ และได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษาพร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้จั ดทาเว็บ ไซต์เครื อข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
สาหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูลต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้ง
มีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ ย นจากสถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก หน้าที่ 35]
พ.ศ.2549 ได้ย้ายศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย จากอาคารห้องสมุดหลังเก่า (อาคาร 15) ไปยัง
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ โดยได้ย้ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จาก
อาคาร 3 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด้ วย
เพื่อให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการกลางสาหรับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณแผ่นดิน , งบบารุง
การศึ ก ษาในการจั ดหาเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ใ หม่ส าหรั บห้ อ งปฏิ บัติ การ 31109, 31119 และ 31121
ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่ว นกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุก
คณะสามารถเข้ามาใช้บริการได้
ปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รับงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาหนดให้ศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์ข้อมูลสารองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ)มาให้ในการจัดหาระบบไฟฟ้าสารอง
ได้แก่ UPS เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศความเที่ยงตรงสูง รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายของระบบ
ฐานข้อมูลจังหวัด, งบสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตรโดยท่านปัญญา น้าเพชร ประธานมูลนิธิ โดยมี
ข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่เป็น
(Web-based Application) เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี 2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มีจานวนเพิ่มขึ้น เช่น
ระบบ e-book, ระบบคลังข้อสอบ, ระบบบริการการศึกษา, ระบบบริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ , ระบบ
บุคลากร, ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ e-meeting, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่
ทาหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย (Core Switch) โดยมีความเร็วแกนกลาง (backbone) 10 Gbps
นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดย
เปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ.ศ.2551 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center)
ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini TCDC) เป็น
ศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง miniTCDC ที่อาคารบรรณ
ราช นครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์
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หนังสือทุกปี สาหรับระบบเครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps.
ผ่านเครือข่าย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า)
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องสาหรับบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนที่
ห้องสมุดจานวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดทาเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.
2550” ให้บริการสาเนาระบบ EDLTV ให้กับโรงเรียนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงสาหรับศูนย์ข้อมูลแบบ FM200, ปรับปรุงระบบเครือข่ายของอาคาร
1, 2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์ อาคาร 7 ครุศาสตร์ อาคาร 15
ห้องสมุดหลังเก่า อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29 บรรณราชนครินทร์ อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย
ยกเลิกเครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต้องการของผู้ ใช้ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการ
ซ่อมบารุงที่ทาได้ยาก, ติดตั้งระบบสารองข้อมูลขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่วงปลายปี มหาวิทยาลัยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัย ส านักวิทยบริการฯ ก็ได้รับผลกระทบ มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้ง
ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ และได้ทาการปรับปรุง
อาคาร 100 ปี จานวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ได้ทาความร่วมมือกับ
หน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 และจัดหา
ห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษาอาเซียน
พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล IG
Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่ อง , จัดหา
ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ ได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการ
ลอกเลียนวรรณกรรม ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 10 เครื่อง และ
เพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
พ.ศ.2563 ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ พั ฒ นาห้ องมินิเธียร์ เตอร์ ห้ องบริการ
สื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart
University & Green University) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
พันธกิจ
1. พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสารสนเทศ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ
3. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งชาญฉลาด และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Smart University & Green University)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart
University & Green University)
2. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
เอกลักษณ์
เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดี
รองอธิการบดียุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อานวยการสานัก

คณะกรรมการประจาสานัก

รองผู้อานวยการสานัก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการสานัก
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการสานัก
ฝ่ายวิทยบริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

งานวิทยบริการ

- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์
ข้อมูล

- งานบริหารและเลขานุการ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
- งานวิทยวิชาการ
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3. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจา สานัก/สถาบัน
3.1 คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย
เลิศรัตนเคหกาล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ
อานักมณี
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5. นางสาวธนาภรณ์
ฉิมแพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6. อาจารย์ ดร.ปกป้อง
ส่องเมือง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
7. อาจารย์อิทธิเทพ
หลีนวรัตน์
8. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์
แปงใจ
9. อาจารย์สวิตา
อยู่สุขขี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี
สินธุนาวา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต
เจิมรอด
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์
เอิบอิ่ม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ
กันอ่า
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
16. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
17. นางสาวเพลินตา
โมสกุล

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ

4. จานวนผู้บริหารและบุคลากร
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช

ปุริสังคหะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย
3. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
4. อาจารย์กันยารัตน์
โพธิ์ดง
5. นางสาวเพลินตา

โมสกุล

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
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4.2 จานวนบุคลากร
1 งานบริหารทั่วไป
1. นางพรทิพย์
2. นางสาวรสสุคนธ์
3. นางยุพิน
4. นางสาวกัลยา

เดชรอด
คาสอน
กิจที่พึ่ง
จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2 งานวิทยวิชาการ
1. นางนภารัตน์
2. นายนิทัศน์

จาเนียร
รสโอชา

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

3 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. นางละเอียด
รามคุณ
2. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
3. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
4. นางสาพัชราภรณ์ ต่อดอก
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
6. นายสายันต์
ชิตถุง
7. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
8. นางศิริพร
แจ่มจารัส
9. นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
10. นายทิพย์
รามคุณ
11. นายเจษฎา
พานแก้ว

พนักงานพิมพ์ ส.3
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2. นายจิรทีปต์
น้อยดี
3. นายสมชาย
เพ็ญสุข
4. นายสมยศ
เฉลยมณี
5. นางสาวอัญชลีพร เหลืองธรรมชาติ

บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

5 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายวรพจน์
วรนุช
2. นายสายชน
คงคะพันธ์
3. นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
4. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
5. นายอนนต์
พงษ์สวัสดิ์
6. นายมานิช
โชติช่วง
7. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
8. นายอาพล
เกิดชนะ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
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6 งานบริหารระบบสารสนเทศ
1. นายอานาจ
แก้วภูผา
2. นางสาวมัทนียา
หามาลัย
3. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

7 งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นายเจษฎา
สุขสมพืช
2. นายณเรศณ์
จิตรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. แม่บ้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางนงรักษ์
นางสาวสมศรี
นางบุปผา
นางเบญจา
นางพลอยนภัส
นางจินดา
นางมาลี
นางอุษา

เกษมสังข์
รัมมะมนต์
ชมวงษ์
ผลโต
เพ็ชรวงษ์
ไพยกาล
รื่นรมย์
บุญโสม

แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน

5. งบประมาณและอาคารสถานที่
โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบแผ่นดิน
1. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
3. ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
4. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
5. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ
6. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
7. หนังสือตาราวิชาการ
8. วัสดุ
9. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
10. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
11. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server
12. ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น
13. บารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
14. ค่าลิขสิทธิโ์ ปรแกรม Microsoft campus
15. ค่าบริการ Cloud Service

1,876,605.00
302,940.00
29,960.00
250,000.00
340,000.00
400,000.00
1,200,000.00
380,040.00
99,510.00
22,684.00
43,816.50
147,000.00
235,400.00
636,650.00
73,120.00
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โครงการ/กิจกรรม
16. ค่าบารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ
17. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
18. วัสดุ (ด้าน IT)
19. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2
21. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 60,000 บีทียู
22. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
23. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
24. ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
25. ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
856
479,205.00
878,613.50
2,200,000.00
300,000.00
674,500.00
765,100.00
231,300.00
2,300,700.00
492,200.00
14,360,200.00

งบบกศ.
1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
2. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Literacy)
3. นิทรรศการหมุนเวียน
4. กิจกรรม Library and IT Fair
5. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการฯ

40,000.00
9,000.00
21,000.00
35,000.00
10,000.00
14,000.00
320,000.00

8. กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
9. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการฯ
10. ติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์
11. โสตทัศนวัสดุ
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
13. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
14. เก้าอี้สานักงาน
15. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู
16. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู
17. เครื่องสารองไฟฟ้า
18. ตู้วางหนังสือสองด้าน
19. เครื่องสแกน
20. ม่านม้วน ชัน้ 1 อาคารวิทยบริการฯ
21.หุ่นสาหรับโชว์
22. แผ่นอคิลิค

55,000.00
541,215.00
149,500.00
394,720.00
70,000.00
10,000.00
33,000.00
56,000.00
68,000.00
56,000.00
35,000.00
36,000.00
87,000.00
9,000.00
11,880.00
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โครงการ/กิจกรรม
23. ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้
24. ตู้หนังสือ
25. กิจกรรมบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. โครงการห้องสมุดสีเขียว
รวม
งบกศ.บป.
1. หนังสือตาราวิชาการ
2. วัสดุ
3. ค่าสาธารณูปโภค

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
90,000.00
62,500.00
287,458.00
30,000.00
2,531,273.00

รวม

120,000.00
97,130.00
8,000.00
225,130.00

รวม

1,200,000.00
1,200,000.00

รวม

55,000.00
60,000.00
115,000.00

รวมทั้งสิ้น

18,431,603

งบบกศ.เพิ่มเติม
1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
งบบัณฑิต
1. หนังสือตาราวิชาการ
2. วัสดุ

อาคารสถานที่
พื้นที่บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคารวิทยบริการ
(อาคาร 15) อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร
31) มีเนื้อที่ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพื้นที่ดาเนินการให้บริการดังนี้
1. อาคารสานักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ
ชั้นที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก จานวน 100 ที่นั่ง
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
มุมสบาย
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
มุมบริการฉายภาพยนตร์
ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ห้องราชวงศ์
ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
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2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้
ชั้นที่ 1 บริการรับฝากของ (ล็อกเกอร์)
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการวารสารปัจจุบัน
นิทรรศการหมุนเวียน
บริการลงทะเบียน Wi-Fi สาหรับบุคคลภายนอก
มุมหนังสือใหม่
บริการยืม – คืน หนังสือ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการ Tablat 14 เครื่อง
บริการหนังสือเยาวชน
ห้องสมุดสีเขียว
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
บริการวารสารล่วงเวลา กฤตภาค จุลสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ห้องเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 3 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม
บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องสมุดกฎหมาย
บริการถ่ายเอกสาร
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตาราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
ห้องสมุดมนุษย์
ห้องสมุดอาเซียน
ห้องประชุมรวงผึ้ง
บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ควบคุมดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบเว็บเซิฟเวอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
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ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ห้องปฏิบัติการ Multimedia
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบยืนยันตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
บริการลงทะเบียน ARU-Wi-Fi
เวลาเปิดทาการ
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์
หมายเหตุ

เวลา 08.00-16.30 น.
เวลา 08.00-16.30 น.

ปิดบริการเฉพาะวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
1. ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT และ สารสนเทศ ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
TOWS ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
คุณภาพ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนและพัฒนางานสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อทบทวนการวิเคราะห์ SWOT
และ TOWS Maxtric ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งการ
ทบทวนและจัดทาแผนต่างๆ
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการนาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3
ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 เสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาแผน จานวน 2 ครั้ง คือ
- ครัง้ ที่ 1 3/2562 วันที่ 26 ธ.ค.62
- ครั้งที่ 2 1/2563 วันที่ 12 ก.พ.63
อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีความสมบูรณ์ของแผน
มากยิ่งขึ้น และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ เพื่อขอ
ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เป็นลาดับต่อไป
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารด าเนิ น การตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ และมีการรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี
พ.ศ.2563 รอบ 6 ดือน (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63) ต่อมหาวิทยาลัยไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63

13
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ปีงบประมาณ 2562
2. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) สู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ มีการศึกษา ค้นคว้าพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ความ
เป็น เลิ ศจากแนวคิด การดาเนิ นงาน KM ภายในหน่ว ยงาน ตาม
กระบวนการขั้ น ตอนความรู้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อ งค์ ค วามรู้ ใ นตั ว
ผู้ปฏิบัติงานที่ดาเนินงานผ่าน Good Practice สู่การจัดทา Best
practices ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น คุณภาพการบริการ โดยมีการ
ปรับระบบการทางานใหม่หลี กเลี่ ยงงานที่ซับซ้อน และปรับปรุงการ
ทางานตามแผนงานที่ตั้งไว้
2. ประเมินผลลั พธ์ และทบทวนว่าอะไรเป็นจุ ดแข็งที่ เราต้อ ง
รักษาไว้ อะไรเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงและอะไรที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคให้หาทางป้องกันไว้
3. มีการผูกสัมพันธ์กับกลุ่ม เครือข่าย เพื่อเป็นกาลังสาคัญให้แก่
การทา KM เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และทบทวนแผนเพื่อทา
ให้แน่ใจว่าการทางานของเรามีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานทีต่ ้ังไว้
4. มีคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อแนวปฏิบัติที่ดีให้กับครู นักเรียน และ
บุคลากร ทีป่ ฏิบัติหน้าที่การจัดการห้องสมุดโรงเรียน นาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการด าเนิ น งานระดั บ
กับความต้องการของผู้รับบริการ
ความส าเร็ จ ของการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
ผู้รับบริการ ดาเนินการจัดทาสถิติผู้เข้าใช้บริการ โดยจาแนกเป็นคณะ
1. ควรมีการนาสถิติการใช้บริการห้องสมุดของ
เพื่อ ให้ ท ราบถึง ปริม าณการเข้า ใช้ข องนั กศึ กษา สั ง กัด คณะที่เข้ าใช้
นักศึกษาแต่ละคณะมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและ
บริการเพื่อนาผลการเข้าใช้มาวางแผนและปรับปรุง การให้บริการฯ
พัฒนาห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
โดยมีการสารวจความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1821 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการสรุปผลดาเนินการประเมินความต้องการ
ของผู้ใช้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดทา
แผนการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานห้องสมุดสี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จัดทาแผนพัฒนา
เขียว (Green Library)
ห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดาเนินโครงการ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
และกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว 8
1. ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ ก าร หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ทั่วไป หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
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การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green กายภาพและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม หมวดที่ 3 การ
Library) และสามารถเป็ น ต้ น แบบให้ ห น่ ว ยงาน จัด การทรั พยากรและพลั ง งาน หมวดที่ 4 การจั ดการของเสี ย และ
ภายนอกได้
มลพิษ หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 6 บทบาทของ
บุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมวดที่ 7 เครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด และหมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุด
สีเขียว ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัด
กิจกรรม 5ส และตรวจประเมินการดาเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 รอบ
การประเมินระหว่าง ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 เพื่อเข้ารับการ
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ คือ
เดิม ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
ใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดาเนินการจัดซื้อหนังสือ ที่เป็น
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
ศาสตร์เฉพาะและจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
1. ควรมีหนังสือที่เป็นศาสตร์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก าร
เช่ น เกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะที่ เ ป็ น ภาพส าเร็ จ เพื่ อ ใช้ ใ นการ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ คือ
พัฒนาทักษะของนักศึกษามากขึ้น
เดิม ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการ
ส านักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จัดกิจกรรมหรื อ
จัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด เช่น ร่วมให้ความรู้ใน
การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ตามคณะต่ า งๆ หรื อ การให้ ค วามรู้ โ ดยการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ คือ
เดิม ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ใหม่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
จุดที่ควรพัฒนา
สารสนเทศ ควรมีการบารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา และปรับแก้
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับอาจารย์ให้มี ในส่ว นของระบบบริการอาจารย์เรื่องการส่ งเกรดให้ มีความยืดหยุ่น
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น ระบบ เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ส่งเกรดควรให้อาจารย์สามารถเข้าถึงได้หรือเรียกใช้ได้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก าร
ตลอดเวลา เป็นต้น
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ และไม่มีเกณฑ์ข้อนี้
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
2. ควรมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของแต่ละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
หน่วยงานเพื่อนามาวิเคราะห์ในการนาไปใช้ประโยชน์ สารสนเทศ เป็นผู้ใช้ระบบบริการจัดการ ด้านงบประมาณและการคลัง
สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ระบบ 3D) ในการจัดตั้งงบประมาณ ดาเนินการจัดทาซื้อจ้าง-เบิกจ่าย
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวบ่งชี้ใหม่ และไม่มีเกณฑ์ข้อนี้

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สรุป องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามองค์ประกอบของสานัก/สถาบัน จานวน 7 ตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics
Ranking
ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ผลการดาเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายในมีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางพรทิพย์ เดชรอด
นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
นางนภารัตน์ จาเนียร
นางยุพิน กิจที่พึ่ง
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานสนับสนุนที่ทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานตามพัน ธกิจของมหาวิทยาลัย
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจาสานัก/สถาบัน ทาหน้าที่ในการกากับดูแลการทางานของสานัก/
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ สานัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดทา
แผน เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
จัดการความรู้ การจัดทาแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3
ปี) ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผล
ลัพธ์ มีแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี) และแผนปฏิบัติราชาการ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3
ปี) สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอ ยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบั ติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี)
ในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน มีการนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมิน
ผลลั พ ธ์ มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายของ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมิน ความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ
5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชาการ และ นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ : มุ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งชาญฉลาด และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
พันธกิจ
1. พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสารสนเทศ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพ
3. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งชาญฉลาด และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Smart University & Green University)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
6. ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สานักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนิน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1)) คาสั่งที่ 28/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2)) คาสั่งที่ 32/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(3)) คาสั่งที่ 38/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
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สานักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวน และปรับปรุง
แผนปฏิบั ติ ร าชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2563) ของส านัก วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนและพัฒ นางานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ
ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีบุคลากรของสานักเข้าร่วม จานวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจาก
นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มาให้ความรู้ในการจัดทาแผน
ให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการฯ มีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ดังตารางต่อไปนี้
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (Strength : S)
1. มีระบบ กลไก กระบวนการติดตาม การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ที ม งานมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี จิ ต บริ ก าร สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนกั น ได้ แก้ ไ ข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
3. ทีมงานมีความเข้มแข็ง มีจิตบริการ และบริการเชิงรุก
4. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระดับภูมิภาค
5. ทรัพยากรสารสนเทศ มีความหลากหลาย ทันสมัย รองรับการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การให้บริการท้องถิ่น และรองรับ Smart University
6. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานตาม Webometrics
7. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University & Green University)
โอกาส (Opportunities : O)
1. มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ กลไกการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย สนับสนุน
การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกัน
3. มีการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
4. มหาวิ ทยาลั ยมี นโยบายเรื่ ององค์ก รที่มี การบริห ารจัด การอย่า งชาญฉลาด (Smart
University & Green University) จึงทาให้หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรง
5. ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทาให้ ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศได้ด้ วยตนเองผ่า นเครือ ข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ได้อ ย่า งรวดเร็ว และหลากหลาย
ช่องทาง
6. อาคารตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มรดกโลก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
มรดกโลก
7. พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก ารมี ข นาดใหญ่ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
หลากหลาย

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5)) การวิเคราะห์ SWOT

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ยั ง ไม่
ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ทั ก ษะการเป็ น นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการสื่ อ สารด้ า น
ภาษาอังกฤษของบุคลากรมีน้อย

อุปสรรค (Threats : T)
1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกไม่เสถียร ทาให้ระบบไฟฟ้า ภายใน
อาคาร และระบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี การพั ฒนาไป
อย่างรวดเร็ว ทาให้เทคโนโลยีที่มีอยู่ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว และ
ไม่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. กระบวนการจัด หาครุภัณฑ์และสิ่งก่อ สร้า งมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ทาให้เกิดความล่าช้า
4. สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้
ไฟฟ้าจานวนมากขึ้น
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TOWS Matrix คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา
SO: กลยุทธ์เชิงรุก
S1:O1
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
S2:O4
ยกระดับคุณภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S3:O4
ยกระดับคุณภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
S6:O5
พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
S7:O6:O7
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญ
ฉลาดและคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
S4:O4:O5
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญ
ฉลาดและคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข
W1:O1:O3:O4:O6:O7
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างชาญฉลาดและคานึงถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
W2:O1:O2:O5
ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ

ST : กลยุทธ์เชิงรับ
S1:T3
จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

WT : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
W1:T1 T2 T3 T4
ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย

S2 S3 S5 S6:T2
ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
S4 S5 S6:T1
ยกระดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การใช้งานในอนาคต
S7:T4
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กร
อย่างชาญฉลาดและคานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม

W2:T2
ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แนวทางการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
1. ส่ ง เ สริ ม และ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร 1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม
1. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว
2. ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการบริ ห าร
จัด การองค์ กรอย่า งชาญฉลาดและค านึงถึ ง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3. ยกระดับคุณภาพระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
รองรับการใช้งานในอนาคต

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6)) การวิเคราะห์ TOWS Matrix
สานักวิทยบริการฯ ได้นาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) นาเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี)
สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดาเนินงาน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมชี้แจง เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย ในคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานให้กับบุคลากรของสานักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2)) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี 4 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3)) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4)) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รวมทั้งมีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5)) เว็บไซต์สานักฯ www.arit.aru.ac.th
สานักวิทยบริการฯ มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อติดตามการดาเนินงานภายในสานักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเร่งรัด
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2563 เป็นประจาทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการเร่ ง รั ด และติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย
สานักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(8)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจั ย
ภายนอกหรื อ ปัจ จั ยที่ไ ม่สามารถควบคุม ได้ที่ ส่งผลต่ อการดาเนิน งานตามพัน ธกิจของหน่วยงานและ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกากับดูแล
และบริหารความเสี่ยง คาสั่งที่ 39/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(1)) คาสั่งที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ ง ที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกาหนดประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามพันธกิจของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัดแผนทาบริหารความเสี่ ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน โดยกาหนดมาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการ
แก้ไข ลด และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(3)) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก ารติ ด ตาม ผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบแต่ละปัจจัยเสี่ยงดาเนินงานเพื่อลด/ขจัดความเสี่ยงตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน มีการรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข พบว่า ปัจจัยเสี่ยง
ภายในสามารถควบคุมได้ ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
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ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ลดลงสามารถ เท่าเดิมไม่สามารถ
ควบคุมได้
ควบคุมได้
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ ด้านการปฏิบัติงาน
(O)

หมายเหตุ

ความเสีย่ งลดลง
สามารถควบคุมได้

2. สัตว์ พาหะนาโรคและทาลาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ
(O)
ปลวก กระรอก งู
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ
1. ระบบไฟฟ้ า จากภายนอก ด้านการปฏิบัติงาน
ขัดข้อง
(O)
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)



-

ความเสีย่ งลดลง
สามารถควบคุมได้

-



2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก

-



-



-



ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ท่ า เ ดิ ม
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ปั จ จั ย
ภายนอก ไม่ ส า มาร ถ
ควบคุมได้
ในปี พ.ศ.2564 จั ด ซื้ อ
อุปกรณ์รักษาความปลอด
ทางเครื อ ข่ า ย(Firewall)
เ พื่ อ ท ด แ ท น ข อ ง เ ดิ ม
ความเสี่ยงถึงจะลดลง
ในปี พ.ศ.2564 ซื้อ Core
Switch เพิ่ม และ สวิตซ์
ปลายทาง ความเสี่ ยงถึ ง
จะลดลง
ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ท่ า เ ดิ ม
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ปั จ จั ย
ภายนอก ไม่ ส า มาร ถ
ควบคุมได้

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุ
การใช้งาน
4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญ
หาย

ด้านการปฏิบัติงาน
(O)

ด้านการปฏิบัติงาน
(O)
ด้านการปฏิบัติงาน
(O)

สานักวิทยบริการฯ นาผลการดาเนินงานในส่วนของปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุ มได้
จัดทาคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(4)) คาขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน KM การจัดการความรู้
สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศตาม คาสั่งที่ 36/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1)) คาสั่งที่ 36/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ส านั กวิทยบริ ก ารฯ ประชุม จั ดทาแผนการจัดการความรู้ของส านักวิท ยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563
วัน ที่ 13 มกราคม 2563 โดยมติที่ ป ระชุม ระบุ ประเด็ นหั ว ข้อ การจัด การความรู้ คื อ การซ่อ มบารุ ง ทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2)) รายงานการประชุมจัดทาแผนการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
สานักวิทยบริการฯ ได้นาหัวข้อการจัดการความรู้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ในหัวข้อการจัดการ
ความรู้ (KM) ตามที่กาหนด แต่ให้ปรับคาเป็น “การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจาส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
สานักวิทยบริการฯ กาหนดปฏิทินการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) และรายละเอียดการ
ดาเนินงาน เพื่อนาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ตามกระบวนการ โดยกาหนดระยะเวลา กิจกรรมการจัดการความรู้
(KM) ตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีการดาเนินการได้อย่างครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4)) ปฏิทินการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างบุคลากร จานวน 6 คน คนละ 3 นาที
เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร เรื่อง “การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5)) การรายงานการจัดการความรู้ (KM)
สานักวิทยบริการฯ สรุปองค์ความรู้และรวบรวม โดยการจัดทาเป็นคู่มือ และ PowerPoint นาเสนอ
เรื่ อ ง “การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การใช้ ง านเบื้ อ งต้ น ” และเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/home.php และ เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สา ร ส นเ ท ศ เ ว็ บ ไซ ต์ https://www.aru.ac.th/arit/ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลา ก ร ขอ ง ม หา วิ ท ยา ลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา สามารถนาไปศึกษา และปฏิบัติได้จริง
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(6)) เว็บไซต์ www.arit.ac.th
สานักวิทยบริการฯ ได้ส่งประกวดการแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
การใช้งานเบื้องต้น” ได้รับรางวัลระดับดีมากด้านการดาเนินงานตามพันธกิจ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(7) ประกาศมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดี ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ส านั กวิทยบริ การฯ เข้าร่ ว มกิจ กรรมเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสู่ การนาไปใช้ประโยชน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา มาเป็นวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(8)) อว 0629.1/ว103 ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคในการสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีสู่การนาไปใช้ประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. ด าเนิ น งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกที่ม หาวิ ทยาลัยก าหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานด้า นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามระบบและกลไกของหน่วยงาน โดยมีการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 33/2562 สั่ง ณ วันที่ 28
ตุลาคม 2562 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1)) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมทบทวนร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อจัดทาตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2563
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทาคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ส านั กวิ ท ยบริ การฯ ด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ที่เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ
บริหารงานตามปกติ โดยให้บุคลากรมีการทบทวนรายชื่อคณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณาและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน
ตามปกติของบุคลากร ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคาสั่งที่ 008/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4) คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ มีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
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1. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพ คือ
สานักวิทยบริการฯ จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
มีการควบคุมและติดตามการดาเนินงาน โดยการแต่งตั้งและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อกากับดูแลตัวบ่งชี้ใน
การดาเนินงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5) ปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการ
ทาหน้าที่กากับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(เอกสารหมายเลขสวท.1.1-5(6)) คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12 คาสั่ง)
สานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจาทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(7)) รายงานการประชุมการดาเนินงานงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
สานักวิทยบริการฯ นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ที่รวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานักฯ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ควรทาให้ครบถ้วน
2. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practrice) ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือ Good อะไรคือ Best
3. การเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ ควรมีข้อมูลพื้นฐาน (Base line) เพื่อเปรียบเทียบ และต้องให้ได้ว่า
อะไรควรยุบเลิก อะไรควรพัฒนา อะไรควรเพิ่ม เพื่อนาไปสู่การกาหนดตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน (KPI) ได้
4. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด สามารถให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา
และใช้สาหรับการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8)) รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
2. มีการติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ
สานั กวิทยบริ การฯ มีการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่ทาหน้าที่กากับ ดูแลตัว บ่งชี้ เพื่อ
ติดตามการดาเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมายโดยมีการประชุม
ติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพและดาเนิน
ประกันสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
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สานั กวิทยบริ การฯ มีการประเมินตนเองในทุกตัว บ่งชี้ เพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน ปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูล ผลการดาเนิ น งานให้ มีความครบถ้ว น สมบูรณ์ และมีการกาหนดการประเมินคุณภาพของ
หน่ วยงาน โดยกาหนดวัน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เพื่อให้การ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็นไป
ด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามรายชื่อ คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดับ ส านัก /สถาบั น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คาสั่งที่ 892/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสานัก/สถาบัน สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10)) คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 892/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสานัก/สถาบัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ ได้รับการประเมินคุณภาพของหน่ว ยงานเป็นประจาทุกปี มีผ ลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วันที่ 13 ตุลาคม 2562
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับดีมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11)) เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560-2562
4. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ไปจัดทา
แผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุล าคม 2562-30 กันยายน 2563) ได้ทบทวนและดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) พ.ศ.2563
(เอกสารหมาย สวท.1.1-5(12)) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

29
มีการดาเนินงานตามแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ตามตัวบ่งชี้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินครบทุกกิจกรรม
เอกสารหมายเลข สวท.1.1-6(13) รายงานผลการด าเนิ นงานประกัน คุ ณภาพการศึ กษา ตามตั ว บ่ ง ชี้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
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สวท.1.1-2(7)
สวท.1.1-2(8)
สวท.1.1-3(1)
สวท.1.1-3(2)
สวท.1.1-3(3)
สวท.1.1-3(4)

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
งานประกันคุณภาพงานแผนและ
งานงบประมาณ

งานประกันคุณภาพและ
แผนบริหารความเสี่ยง
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สวท.1.1-4(1)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งที่ 36/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

รายงานการประชุ ม จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ข อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 มกราคม 2563
สวท.1.1-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
สวท.1.1-4(4) ปฏิ ทิ น การด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ( KM)
พ.ศ.2563
สวท.1.1-4(5) การรายงานการจัดการความรู้ (KM)
สวท.1.1-4(6) เว็บไซต์ www.arit.ac.th
สวท.1.1-4(7) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง ผลการ
ประกวดแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ครั้ ง ที่ 5 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563
สวท.1.1-4(8) อว 0629.1/ว103 เชิญหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคใน
การสร้ างแนวปฏิ บั ติที่ดี สู่ ก ารนาไปใช้ ประโยชน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
สวท.1.1-5(1) คาสั่งที่ 33/2562 สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562
สวท.1.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2563
สวท.1.1-5(3) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
สวท.1.1-5(4) คาสั่งที่ 008/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สวท.1.1-5(5) บู ร ณาการความเชื่ อ มโยงปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานประกั น
คุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
สวท.1.1-5(6) คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12 คาสั่ง)
สวท.1.1-5(7) รายงานการประชุมการดาเนินงานงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
สวท.1.1-5(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก วิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 26
ธันวาคม 2562
สวท.1.1-5(9) รายงานการประชุมการดาเนินงานงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
สวท.1.1-5(10) คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 892/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
งานประกันคุณภาพและ
การจัดการความรู้

สวท.1.1-4(2)

งานประกันคุณภาพการศึกษา
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ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ ส านั ก /สถาบั น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สวท.1.1-5(11) เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ประจางบประมาณ พ.ศ.2560-2562
สวท.1.1-5(12) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement
Plan) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 (จากผลประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
สวท.1.1-5(13) รายงานผลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน : นางยุพิน กิจที่พึ่ง
นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงานนั้นๆ หากคณะกรรมการประจาหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับผิ ดชอบต่อสังคม รั กความก้าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่ วนร่ว มในการบริหาร
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะทาให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน
3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหารหรือ
ตัดสินใจ
4. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลครบถ้ ว นทั้ ง 10 ข้ อ โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. มี ก ารประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร และน าผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
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1. คณะกรรมการประจาหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ระบวนการในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิสัยทัศน์ : มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ค ณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ประจา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ผู้บริหาร และหัวหน้างาน
สานักงานผู้อานวยการ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดประชุมเพื่อกาหนดทิศ
ทางการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(1)) ค าสั่ ง คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มหาวิ ท ยาลั ย ที่
1175/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
ผู้บริหาร สานักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมเพื่อดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย และ
เป็นไปตามพัน ธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่ว ยงานภายใน 7 หน่วยงาน เป็นกลไกในการดาเนินงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
สานักงานผู้อานวยการ มีหน้าที่ในการกาหนดขอบเขตงานตามโครงการและติดตามการรายงานผล
ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยมีหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการเป็นผู้กากับดูแล
- งานบริหารทั่วไป
- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
- งานวิทยวิชาการ
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(2)) โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ บ ริ ห าร ส านั ก วิทยบริ การฯ จั ดประชุม คณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้บริหาร ได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(3)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่
22 กรกฎาคม 2563
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2. ผู้ บริ หารมี การก ากั บติ ด ตามและประเมิ น ผลการดาเนิ น งานตามพั น ธกิจ ของหน่ว ยงาน หรื อ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
ต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจั ดประชุม เพื่ อปรั บปรุง และพัฒ นาการจัด ทาแผนพัฒ นาส านักวิทยบริการฯ
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(1)) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ ได้ให้คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพฯ มีส่วน
ร่วมในการประชาพิจารณ์ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ
ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.25632565) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(2)) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
บุคลากรทุกท่าน ร่วมผลักดันให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวไปเป็นห้องสมุด
สีเขียว (Green Library) และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(3)) นโยบาย/มาตรการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
คณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักวิทยบริการฯ
มีการประชุมเพื่อ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการฯ เป็นประจาทุกเดือน
ประกอบไปด้ ว ย 7 งาน ได้ แ ก่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ งานบริก ารทรัพ ยากร
สารสนเทศ งานวิทยวิชาการ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารระบบสารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ และเป็นไปตามนโยบายของสานักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(4)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก มีการดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 พัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
1.1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 โครงการวิทยวิชาการ
2.1.1 กิจกรรม Library and IT Fair
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
3.1 โครงการวิทยวิชาการ
3.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้
3.1.2 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
3.1.3 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
3.1.4 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3.1.5 นิทรรศการหมุนเวียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University
4.2 โครงการห้องสมุดสีเขียว
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(5)) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้บริหาร สานักวิทยบริการฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้ง ที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ.2563 และคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(6))
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รอบ 6 เดือน/12 เดือน
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร หรือ
ตัดสินใจ
ผลการดาเนินงาน
ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ น าเทคโนโลยีส ารสนเทศ มาพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ
การบริหารงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิต)ิ
1.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
1.3 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
1.4 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(1)) ภาพประกอบระบบ 4 ระบบ
สานักวิทยบริการฯ ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ ลงในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและ
การบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิต)ิ ทาให้จัดสรรงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนปฏิบัติราชการ สานักวิทยริการฯ โดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อการบริหาร กากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของสานักวิทยบริการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
รัฐบาลในทุกไตรมาส
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(2)) ภาพประกอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี
3 มิต)ิ
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สานักวิทยบริการฯ ใช้ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยการวางแผนจัดหาจัดซื้อวัสดุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(3)) ภาพประกอบระบบงานพัสดุของสานักวิทยาบริการฯ
สานักวิทยบริการฯ นาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ใช้ในการจัดประชุมทุกการประชุม
เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ทาให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร
การประชุม ทาให้องค์กรเห็นภาพรวมของการใช้กระดาษที่ลดได้ทั้งหมดจากทุกการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การสนับสนุนนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(4)) ภาพประกอบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
สานักวิทยบริการฯ นาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาใช้ในการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานด้านเอกสาร ได้แก่ การจั ดเก็บ ค้นหา ให้ มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การปฏิบั ติงานด้านการบริหารเอกสารให้ดาเนิ นงานไปอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกต้องทันสมัย
ลดการใช้กระดาษ สนับสนุนนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(5)) ภาพประกอบระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
เกณฑ์การดาเนินงาน
4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ บาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ คือ
ข้อ 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
สานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการมีส่วนร่ว มของผู้บริหาร หัวหน้า สานักงาน และบุคลากร
ในการกาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้า
งาน และบุ คลากร อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อกากับติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้า
การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(1)) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) /แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(2)) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563
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ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
สานักวิทยบริการฯ มีแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ.2563 มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สานักวิทยบริการฯ ได้นาเทคนิ คและวิธีการ
ต่ า ง ๆ มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เกิ ด ประโยชน์ ลดระยะเวลา
ลดการใช้ทรัพยากร ดังนี้
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย ฯ มีแหล่ง
ทรั พยากรที่เอื้อต่ อการศึก ษาค้น คว้ าที่เหมาะสม ทัน สมัย หลากหลาย รวมทั้ง มีคุณภาพให้ กับผู้ ใ ช้บริการ
ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมิน ความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 86.4 อยู่ใน
ระดับดี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(3)) ผลการประเมินความพึงพอใจของใช้บริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.2 แผนงานประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร มี ก ารก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(4)) รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการฯ
2.3 แผนพัฒนาบุคลากร ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความสอดคล้องตามภารกิจ และลักษณะงาน สอดคล้องกับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(5)) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
2.4 มีการประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการของบุค ลากร โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปีละ 2 ครั้ง คือ
- รอบที่ 1 ระหว่าง 1 ต.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. ของปีถัดไป
- รอบที่ 2 ระหว่าง 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย.
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(6)) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
2.5 นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.5.1 ระบบบริหารการงบประมาณ การเงินการคลัง (3D)
2.5.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
2.5.3 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
2.5.4 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
2.5.5 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล เช่น เว็บไซต์ Line Facebook
สานักวิทยบริการฯ นาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้ในการดาเนินงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ทาให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดเวลา ลดขั้นตอนการดาเนินงาน ทาให้องค์กรเห็นภาพรวมของ
การใช้ทรัพยากรที่ลดลง เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(7)) ลิ้งค์ 4 ระบบ/เว็บไซต์สานักฯ
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ข้อ 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
สานักวิทยบริการฯ มีการให้บริการที่สามารถดาเนินงานได้ในระยะเวลาที่กาหนด ตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ดังตัวอย่าง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
ที่ทัน สมัย ด้ว ยการน าระบบเทคโนโลยี มาใช้ในระบบงานด้านต่าง ๆ ทาให้ การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(8))
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ
ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Responsiveness)
สานักวิทยบริการฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งแสดงถึงความสานึกในการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาสาธารณะ โดยผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรม การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย กรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และดาเนินงานตามพันธกิจของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยมีการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกากับ ติดตาม
และรายงานความคืบหน้า รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(9)) คาสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ข้อ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารการด าเนิ น งาน โดยการส่ ง ข้ อ มู ล ให้ ง าน
ประชาสัมพันธ์ลงจดหมายข่าว การจัดทาเว็บไซต์ Facebook Line เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรม ของสานักวิทยบริการฯ ในโอกาสและช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินงานในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เป็นประจาทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(10)) ภาพประกอบ Facebook/Line
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เบิ ก จ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ และจั ด ท ารายงาน
ความก้าวหน้ าการดาเนิ น โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อมหาวิทยาลั ย ฯ ตามกรอบระยะเวลา
การรายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(11)) รายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รอบ 6 เดือน/12 เดือน
ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ผู้บริหาร สานักวิทยบริการฯ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา การตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1) คาสั่งที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.25632565 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) คาสั่งที่ 32/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คาสั่งที่ 33/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4) ค าสั่ ง ที่ 38/2562 เรื่ อ ง แต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนินงานแผนกลยุ ท ธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) ค าสั่ ง ที่ 39/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) คาสั่งที่ 007/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน KM การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
7) ที่ 008/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) คาสั่งที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
9) ค าสั่ ง ที่ 06/2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11) ค าสั่ ง ที่ 12/2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
Webometrics Ranking
12) คาสั่งที่ 010/2563 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานและรวบรวมข้ อ มู ล ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.5
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(12)) ลิ้งค์ คาสั่ง 12 คาสั่ง
ข้อ 7 หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
ผู้บริหาร สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการบริหารจัดการที่นาหลักการกระจาย
อานาจ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริห ารจั ดการและดาเนินงาน โดยจะเห็นได้จากโครงสร้างการแบ่งส่ ว น
ราชการภายใน ได้แบ่งส่วนออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จานวน 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
2) อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ
3) อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการทา
แผนปฏิบัติราชการระยะสั้น โดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา ประเมินผลการดาเนินงาน
ของของบุคลากรในสายงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของสานักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(13)) คาสั่งสานักวิทยบริการฯ เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการฯ
ผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ กาหนดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันใน
ยุทธศาสตร์แต่ละด้านตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกากับติดตามการดาเนินงาน ของแผนงานแต่ละโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กาหนด โดยใช้กลไกคณะกรรมการในการทางานร่วมกันในแต่ล ะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(14)) ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การโครงการ (Project
Management)
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ข้อ 8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารบริ ห ารงานโดยยึ ด ถื อ ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยในการกาหนดระเบียบการใช้บริการสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นหลักในการบริการ
สามารถให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเพื่อให้การดาเนินการของสานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งหมวด ออกเป็นหมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 3 การสมัครสมาชิก
หมวดที่ 4 การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
หมวดที่ 5 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 6 การเงิน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(15)) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
ข้อ 9 หลักความเสมอภาค (Equity)
สานักวิทยบริการฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การดาเนินงาน
โครงการต่าง ๆ และมีการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักทุกคน โดยบุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเดียวกัน เช่น คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(16)) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.25632565) /แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
สานั กวิทยบริ การฯ ส่ งเสริ ม และสนับสนุน ให้ บุคลากรได้พัฒ นาตนเองเพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพ
การทางาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อ
กาหนดเป้าหมาย ดาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเองและการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการสรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 บุคลากรทุกคนของสานักวิทยบริการฯ ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(17)) รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุก
คนมีสิทธิ์ ในการปฏิบัติงานล่วงเวลา และจะได้รับจานวนวันที่ปฏิบัติงานเท่าๆ กันโดยคานึงถึงความเสมอภาค
ตามรายชื่อกรรมการดาเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(18)) คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 898/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียน
การสอน กศ.บป.วันเสาร์ และ อาทิตย์ ประจาปีภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
ข้อ 10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ด าเนิ น งานตามข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม KPI บังคับ ระดับความสาเร็จของ 5ส ของหน่วยงาน และนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว จึงกาหนดให้มีการดาเนินกิจกรรมและประเมินผล 5ส ของสานักวิทยบริการฯ 2 รอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(19)) รายงานผลการดาเนินงาน 5ส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานโดยแสดง
ให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลั ย ฯ โดยได้จัดทาแบบสอบถามการ
ประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นาองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริห าร และผลสัมฤทธิ์
การบริหารตามพันธกิจในการบริหารงานของผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563) เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
2. ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. ด้านคุณภาพการบริหารงาน
มีผลการประเมินเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการทางาน
ผ่านสื่อเครือข่ายและฐานข้อมูล
2. ควรมีการพัฒนาและจัดทา Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็นกลุ่มวิชา
พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชาชนที่สนใจ
3. ควรร่วมจัดทาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น
4. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิ เคราะห์ระบบและ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม่
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-5(1)) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะและ
สถาบัน/สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ดังนี้
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ

1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
สามารถลดการใช้ กระดาษ โดยเน้ นการท างานผ่ านสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทา แผน Smart University พ.ศ.
เครือข่ายและฐานข้อมูล
2563-2565 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 2 ด้าน
ดังนี้
1. ด้าน Smart University
1. มีการดาเนินงานพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(e-Meeting)
2. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับคณะ จานวน 4
คณะ ดังนี้
- คณะครุศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสนับสนุน จานวน 7
หน่วยงาน ดังนี้
- สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- กองพัฒนานักศึกษา
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานประกันคุณภาพ
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
- งานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
4. พั ฒ นาระบบสารสนเทศ (ลงทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต เข้ า รั บ
ปริญญาบัตรและจัดเก็บภาวะผู้มีงานทาของบัณฑิต)
2. ด้าน Infrastucture ดาเนินการจัดหา
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก (Core Switch)
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง รองรับ 10 G จานวน 25 ตัว
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24
ช่อง รองรับ 1 G จานวน 27 ตัว
** เพื่อขยายช่องทางการใช้งานเครือข่ายภายใน จากเดิม 1 G
เป็น 10 G
4. ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) จานวน 1 ระบบ
5. ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย จานวน 1 ระบบ
6. เครื่องสารองไฟ ขนาด 40 KVA จานวน 1 ระบบ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 2 เครื่อง
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ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินการ

2. ควรมีการพัฒนาและจัดทา Software แบบชุดการ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ได้ จัด ตั้ง ศูน ย์
เรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็นกลุ่มวิชาพัฒนา นวั ต กรรมและดิ จิ ทั ล เพื่ อการเรี ย นรู้ เ พื่ อรองรั บ การพั ฒ นา
ทักษะอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่ Software สาหรับการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเรียนรู้
หลากหลาย เป็ น การตอบสนองการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ตลอดชีวิต
ให้กับประชาชนที่สนใจ
3. ควรร่วมจัดทาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ร่วมกับคณะต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี ร่ ว มมื อ กั บ สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. ควรเพิ่ ม บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่ า
ด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม่

เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีกรอบอัตรากาลังที่ชัดเจน จึงไม่สามารถเพิ่มบุคลากรด้านการ
ออกแบบ วิ เ คราะห์ ร ะบบและพั ฒ นางานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ จึ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรต าแหน่ ง
นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ไ ปศึ ก ษาต่ อ สาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จานวน 5
คน ดังนี้
1. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
2. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
3. นายเจษฎา สุขสมพืช
4. นายณเรศณ์ จิตรัตน์
5. นายอาพล เกิดชนะ

สวท.1.2-5(2) รายงานผลการดาเนิน งานตามข้อเสนอแนะคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.1.2-1(1)
สวท.1.2-1(2)
สวท.1.2-1(3)
สวท.1.2-2(1)
สวท.1.2-2(2)
สวท.1.2-2(3)
สวท.1.2-2(4)
สวท.1.2-2(5)
สวท.1.2-2(6)

สวท.1.2-3(1)

สวท.1.2-3(2)
สวท. 1.2-3(3)
สวท.1.2-3(4)
สวท.1.2-3(5)
สวท.1.2-4(1)
สวท.1.2-4(2)
สวท.1.2-4(3)
สวท.1.2-4(4)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1175/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
- นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
- มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
- รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจาส านักวิ ทยบริ การฯ
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
- รายงานการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย รอบ 6 เดือน/12 เดือน
ภาพประกอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี
(ระบบบัญชี 3 มิติ)
ภาพประกอบระบบเบิกจ่ายวัสดุ
ภาพประกอบระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ภาพประกอบระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ภาพประกอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี
(ระบบบัญชี 3 มิติ)
ภาพประกอบระบบงานพัสดุของสานักวิทยาบริการฯ
ภาพประกอบระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ภาพประกอบระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะแรก 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563
ผลการประเมินความพึงพอใจของใช้บริการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
รายงานประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการฯ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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หมายเลข
สวท.1.2-4(5)
สวท.1.2-4(6)
สวท.1.2-4(7)

สวท.1.2-4(8)
สวท.1.2-4(9)
สวท.1.2-4(10)
สวท.1.2-4(11)
สวท.1.2-4(12)
สวท.1.2-4(13)
สวท.1.2-4(14)
สวท.1.2-4(15)
สวท.1.2-4(16)
สวท.1.2-4(17)
สวท.1.2-4(18)
สวท.1.2-4(19)
สวท.1.2-5(1)
สวท.1.2-5(2)

ข้อมูลอ้างอิง
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.2562
- ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
- ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
- ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ในการจั ดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ
ค าสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
ภาพประกอบ Facebook/Line
รายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
รอบ 6 เดือน/12 เดือน
คาสั่ง 12 คาสั่ง
คาสั่งที่ 025/2563 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสานักวิทยบริการฯ
คาสั่ ง ที่ 015/2563 เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารจั ดการ
โครงการ (Project Management)
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการใช้
บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
- คาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ.2563-2565)
- แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2563
คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 898/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดการ
เรี ยนการสอน กศ.บป.วันเสาร์ และ อาทิตย์ ประจาปีภ าคภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
รายงานผลการดาเนินงาน 5ส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะ
และสถาบั น /ส านั ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการดาเนิ น งานตามข้อ เสนอแนะคณะและสถาบั น /
สานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้
: ผลผลิต
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : 1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
3. นายนิทัศน์
รสโอชา
4. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สาคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึง
จาเป็นต้องมีการสารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51
5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
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1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตามคาสั่ง ที่ 43/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(1)) คาสั่งที่ 43/2561 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
จากการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักวิทยบริการฯ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา เพื่ อให้ ง านดัง กล่ าวเป็ นไปตามระบบและกลไก คณะก รรมการ
อานวยการและดาเนินงานระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ได้
มีก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อทบทวนแผนการให้ บ ริก ารที่ส อดคล้ อ งกั บ ความต้อ งการของผู้ รั บบริ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยครอบคลุมการ
ให้บริการ 5 ด้าน ดังนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ด้านระบบสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความสาเร็จของการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ จัดทาโดยการนาผลการสารวจความต้องการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาเป็นแนวทางการจัดทาแผน ได้มีการถ่ายทอดและดาเนิ นการตามแผนเป็นระยะ
และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้ประชุมทบทวนทบทวนและปรับปรุงแผนการให้บริการเพิ่มเติม เพื่อให้การ
ดาเนินการบริการครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การดาเนินการดังกล่าวมีการติดตามและ
ขับเคลื่อน โดยคณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็ จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3)) แผนการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร

50
เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานระดับความสาเร็จ ติดตามการดาเนินการตามแผนการให้บริการ โดยการประชุมติดตามผลการดาเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือนและสามารถสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนการให้บริการ ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 /สรุปผลการดาเนินการตามแผนการให้บริการ
สรุปผลการดาเนินการตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
1. ก าหนดและเผยแพร่ ร ะเบี ย บการใช้
บริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯผ่ า นทาง
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ Facebook
และการจั ด ท าป้ า ยแสดงขั้ น ตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ

2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1
ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บและ
ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารสารสนเทศของ
สานั กวิ ทยบริก ารฯ ได้อย่ างถูกต้ องและ

เป้าหมาย
1. ผู้ใช้ สามารถเข้าถึ งบริ การได้ ง่า ย
และปริ ม าณการคื น หนั ง สื อ เกิ น
กาหนดมีจานวนน้อยลง
- จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการทุกจุดบริการ
- มีคู่มือการใช้บริการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แผนภูมิการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ

การดาเนินงาน
จากการที่ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผลดาเนินการดังนี้
ระยะเวลา
พ.ศ.2561
รายละเอียด
จานวนผู้เข้าใช้บริการ/คน
90,230 คน
ปริมาณการคืนหนังสือเกินกาหนด/เล่ม 35 เล่ม

ว/ด/ป
พ.ศ.2562

พ.ศ. 2563

85,719 คน
40 เล่ม

84,655 คน
71 เล่ม

** จานวนผู้เข้าใช้ลดลง เนื่องจากห้องสมุดปิดการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(2)) ระเบียบการใช้ แผนภูมิการให้บริการ และคู่มือการใช้บริการบริการสานัก
วิทยบริการแบบออนไลน์
2. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับการ 2. สานักวิทยบริการฯ มีการแนะนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นหนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง การ
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดไม่น้อยกว่า สมั ค รสมาชิ ก ผ่ า นระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ แนะน าการเข้ า ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ มี ก ารแนะน าการเข้ า ใช้
ร้อยละ 80
อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ โดยการจัดทาคลิปเผยแพร่หน้าเพจสานักวิทยบริการฯ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 กันยายน
2563
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รายละเอียด
ตรงตามความต้องการ
3. จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ร่ ว มคั ด เลื อ กหนั ง สื อ และ
สารสนเทศอื่ น ๆ รวมทั้ ง น าคณาจารย์
คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(3)) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
3. ห้องสมุด มีหนังสือและทรัพยากร 3. มีการสารวจความต้องการ และด าเนินการจัดหาทรั พยากรสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้อ งการของ
สารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ต รงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต้องการ และมีการจัดหาเป็นไปตามปีงบประมาณที่กาหนดไว้ ซึ่งได้จานวนทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
- หนังสือ
230,703 เล่ม
- วารสาร
200 ชื่อเรื่อง
- หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อเรื่อง
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 22,921 เล่ม
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.20

ว/ด/ป

กันยายน 2563

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
เป้าหมาย
การดาเนินงาน
1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ 1. สานักวิทยบริการฯ ได้มีการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
2. สร้ า งความตระหนั ก ให้ บุ ค ลากร ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีคุณสมบัติในการให้บริการ
รวงผึง้ (ชั้น 4) อาคารบรรณราชนรินทร์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(4)) ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่
2.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2. บุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร 2. สานักวิทยบริการฯ ได้จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานทั้งภายใน ได้รับการอบรม ร้อยละ 100
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นา
เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน คือ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
ศักยภาพการให้บริการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 9 ครั้ง 22 คน
- เข้ารับการอบรมภายใน 4 ครั้ง 47 คน
- บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี - คน

ว/ด/ป
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เป้าหมาย

การดาเนินงาน
- สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิก
เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31115
อาคาร 100 ปี
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(5)) ภาพประกอบอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ 3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ ร้อย
จากผู้ใช้บริการ
ให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ละ 86.20
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ว/ด/ป

3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
1. เพิ่มพื้นที่ให้บริการ โดยแบ่งโซนการใช้
เสียงเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
ว/ด/ป
1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ 1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งโซนการใช้เสียง ดังนี้ โซนมุมสบาย โซนรับประทาน
ให้บริการด้านสิ่งอานวยความสะดวก อาหาร ชั้น1 อาคารสานักวิทยบริการ โซนอาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น1 และบริเวณโถงชั้น1
ของผู้ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(6)) พื้นที่การแบ่งโซนของสานักวิทยบริการ
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสานักวิทย 2. ส า นั ก วิ ท ย บริ กา ร ฯ มี พื้ น ที่ 2. มีการจัดพื้นที่สีเขียว ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สานักวิทยบริการฯ มี
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สี เ ขี ย ว สวยงาม มี บ รรยากาศดี การปรับเปลี่ยนชั้นวางหนังสือ ที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้า ให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น ย้ายต้นไม้
สาหรับการมาใช้บริการ
วางตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร ทาความสะอาดทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารสานักวิทยบริการฯ อย่าง
สม่าเสมอ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(7)) ภาพกิจกรรม 5ส ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3. ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
3 . มี ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด 3. มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจาทุก ๆ 6 เดือน และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุก
เครื่องปรับอากาศ เป็นประจา อย่าง เดือน
น้อย ปีละ 2 ครั้ง
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(8)) เอกสารบารุงรักษาและการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
4. จั ด ท าห้ อ งบริ ก ารสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย และ 4. มีระบบสื่อมัลติมีเดีย ห้องมินิเธียร์ 4. สานักวิทยบริการฯ ได้มีการดาเนินการจัดทาห้องมินิเธียร์เตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม เมื่อเดือน กรกฎาคม 2563
ห้องมินิเธียร์เตอร์
เตอร์ ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการ กรกฎาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(9)) ภาพประกอบของห้องบริการสื่อมัลติมีเดียและห้องมินิเธียร์เตอร์
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5. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่เพิ่มเติม

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
5. มี ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก าร 5. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 100 เครื่อง
นักศึกษาและผู้ใช้บริการเพิ่ม จานวน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 100
100 เครื่อง
เครื่อง เพื่อเพิ่มและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- ห้องเรียน 31109 จานวน 43 เครื่อง
- ห้องเรียน 31119 จานวน 49 เครื่อง
* ยังไม่ติดตั้ง จานวน 8 เครื่อง โดยเก็บไว้ที่ห้อง 31105
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(10)) เอกสารการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
6.จั ดหาโสตทั ศนู ปกรณ์ที่ จาเป็น สาหรั บ 6. มี โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ก า ร 6. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่ม ได้แก่
ห้องเรียน และการให้บริการ
ให้บริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
1. ทีวี 2 เครื่อง
3 รายการ
2. เครื่องโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง
3. เครื่องเสียง 1 ชุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(11)) เอกสารจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
7. จั ด พื้ น ที่ บ ริ ก ารให้ ต รงตามความ 7. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ 7. สานักวิทยบริการฯ ได้จัดพื้นที่ให้บริการตรงตามพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมีความเหมาะสม
ต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอานวย - ปรับเปลี่ยนจุดบริการอินเทอร์เน็ตให้มีความเป็นสัดส่วน เพื่อความสะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ความสะดวกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ย้ายเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ไปยังโซนด้านหน้าประตูทางเข้า
- เพิ่มพื้นที่บริการทีส่ ามารถใช้เสียงได้
- มีชั้นหนังสือใหม่ให้บริการ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ
86.40
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(12)) ภาพประกอบพื้นที่ให้บริการของสานักวิทยบริการ

ว/ด/ป
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
รายละเอียด
1. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จั ดเจ้า หน้าที่ เพื่อให้ บริการ
ประจาจุดบริการ โดยไม่เว้นช่วงเวลาพัก
เ ที่ ย ง ต ล อ ด เ ว ล า ท า ก า ร ตั้ ง แ ต่
เวลา 08.00-16.30 น.
2. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม รอบในการเช็ ค
เครื่องคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
การดาเนินงาน
1. จุ ด บริ ก ารทุ ก จุ ด มี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร 1. จั ด เจ้ า หน้ า ที่ เปลี่ ย นเวรนั่ ง จุ ด บริ ก ารตลอดเวลาท าการ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตลอดเวลาทาการ เวลา 08.00-16.30 น. โดย ให้บริการตลอดเวลาทาการ
เวลา 08.00-16.30 น.
ไม่เว้นช่วงพักเที่ยง
2. การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มี 2. ด าเนิ น การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม รอบในการเช็ ค เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์

3. เพิ่ ม ระยะเวลาการคื น หนั ง สื อ โดย 3. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ 3. สานักวิทยบริการฯ ได้มีมาตรการช่วยลดการระบาดและแพร่เชื้อไวรัส COVIDอัตโนมัติตามสถานการณ์ การแพร่ระบาด ให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการไม่น้อย 19 โดยขยายระยะเวลาในการส่งคืนหนังสือให้กับอาจารย์ นักศึกษา
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กว่าร้อยละ 80
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(13)) มาตรการช่วยลดการระบาดและแพร่เชื้อ
ไวรัสCOVID-19
4. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจจาก 4. มี ก ารจั ด หาหนั ง สื อ และสารสนเทศ 4. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ผู้ใช้บริการ
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
- ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
- ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ ด้ า น เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.60
คุณภาพการให้บริการ
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
เป้าหมาย
การดาเนินงาน
1 . ป รั บ ป รุ ง ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร สื บ ค้ น 1 . มี ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร สื บ ค้ น 1. ดาเนินการจัดทาป้ายบอกขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ ทุกชั้น
สารสนเทศ
สารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(14)) เอกสารแสดงขั้นตอนการสืบค้น
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2. ฐานข้อมูลของสานักวิทยบริการ 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีจานวนทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ได้ แ ก่ การจั ด หาและพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ฯได้รับการพัฒนา และเพิ่มจานวน
ฐานข้อมูล
ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ทรัพยากรสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์
1,140
1,394
60 (PDF)
การเรียนการสอน และความต้องการของ
วิจัยอาจารย์
26
26
26
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
จดหมายเหตุ
266
380
490
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ตาราหลัก
1,244
1,694
1,547
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
1,587
1,708
1,768
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ทุกสถาบัน
482,387
506,037
535,357
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
11 ฐาน
11 ฐาน
11 ฐาน
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library
- ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(15)) ระบบสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ 3. สานักวิทยบริการฯ มีเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย น
การสอนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
4. ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์เช็ค เพื่อเช็คสถิติ 4. สานักวิทยบริการฯ มีสถิตในการ
การเข้าใช้บริการของสานักวิทยบริการฯ เข้าใช้บริการ

3. มีการจัดอบรมให้คณาจารย์ และนักศึกษาเพื่อการจัดทาสื่อสาหรับห้องเรียนออนไลน์ (เนื่องจากอยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ IDLC)

4. สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์เช็ค เพื่อเช็คสถิติการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.40
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการ
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดับความสาเร็จ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีการสารวจควา ม
พึงพอใจของผู้ใช้บริ การ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผลการดาเนินการโดยรวม ตามแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1)) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด
1. ก าหนดและเผยแพร่ ร ะเบี ย บการใช้
บริ กา รส านั ก วิ ท ย บริ กา รฯ ผ่ า นทา ง
อินเทอร์เ น็ต ได้ แก่ เว็ บไซต์ Facebook
และการจั ด ท าป้ า ยแสดงขั้ น ตอนการ
ให้บริการประจาจุดบริการ

เป้าหมาย

1. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และ
ปริ ม าณการคื น หนั ง สื อ เกิ น ก าหนดมี
จานวนน้อยลง
- จุดบริการมีป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการทุกจุดบริการ
- มี คู่ มื อ การใช้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ย
บริการฯ
- มีแผนภูมิการให้บริการ
2. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีที่ 1 ให้ 2. นั ก ศึ ก ษาใหม่ ชั้ น ปี ที่ 1 ได้ รั บ การ
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและขั้นตอน ปฐมนิ เ ทศการใช้ ห้ อ งสมุ ด ไม่ น้อ ยกว่ า
การให้ บ ริ ก ารสารสนเทศของส านั ก วิ ท ย ร้อยละ 80
บริการฯได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ
ต้องการ
3. จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ให้ 3. ห้ อ งสมุ ด มี ห นั ง สื อ และทรั พ ยากร
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ร่ ว มคั ด เลื อ กหนั ง สื อ และ สารสนเทศ ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการ
สารสนเทศอื่ น ๆ รวมทั้ ง น าคณาจารย์ เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

การประเมินการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน
จากการที่ได้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผลดาเนินการดังนี้
รายละเอียด

พ.ศ. 2561
จานวนผู้เข้าใช้บริการ/คน
90,230 คน
ปริ ม าณการคื น หนั ง สื อ เกิ น 35 เล่ม
กาหนด/เล่ม

ระยะเวลา
พ.ศ. 2562
85,719 คน
40 เล่ม


พ.ศ. 2563
84,655 คน
71 เล่ม

2. สานักวิทยบริการฯ มีการแนะนาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นหนังสือ
การยืมต่อด้วยตนเอง การสมัครสมาชิกผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แนะนาการ
เข้าใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ การแนะนาการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ฯ ระบบ
การแจ้งซ่อมออนไลน์ โดยการจัดทาคลิปเผยแพร่หน้าเพจสานักวิทยบริการฯ ตาม
มาตรการช่วยลดการระบาดและแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
3. มีการสารวจความต้องการและดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดหาให้ตรงตามสาขาวิชา และเปิดโอกาส
ให้ผู้ใช้บริการเสนอรายการสารสนเทศที่ต้องการได้ และ มีการจัดหาเป็นไปตาม
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รายละเอียด

เป้าหมาย

คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การเรียนการสอน

การประเมินการดาเนินงาน
หมายเหตุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ

การดาเนินงาน
งบประมาณที่มีการตั้งไว้ ซึ่งได้จานวนสารสนเทศต่างๆ ดังนี้
- หนังสือ
230,703 เล่ม
- วารสาร
200 ชื่อเรื่อง
- หนังสือพิมพ์
13 ชื่อเรื่อง
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 22,921 เล่ม
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 4.31

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีการดาเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1. บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ 1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ 1. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
2. สร้างความตระหนักให้บุคลากร ให้บริการด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ บุคลากรเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
มีคุณสมบัติในการให้บริการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สาโรช ปุ ริ สั ง คหะ ผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เป็ น ประธาน
จั ด ขึ้ น ณ ห้ อ งประชุ ม รวงผึ้ ง (ชั้ น 4) อาคารบรรณราชนคริ น ทร์
สานักวิทยบริการฯ
2.ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า รั บ การ 2. บุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร 2. สานัก วิท ยบริการฯ ได้จั ดท าแผนการบริ หารและพั ฒนาบุ คลากร
ฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษา ได้รับการอบรม ร้อยละ 100
สานั ก วิ ทยบริ ก ารฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดย
ดู ง านทั้ ง ภายในและภายนอก
มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับระบบงานและภาระงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการดาเนินงาน
การให้บริการ
คือ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษา
ดู ง าน ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563 ได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
- เข้ารับการอบรมภายนอก 9 ครั้ง 22 คน

การประเมินการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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รายละเอียด

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

การประเมินการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

- เข้ารับการอบรมภายใน
4 ครั้ง 47 คน
- บุคลากรไม่ได้รับการอบรมมี - คน
สานักวิทยบริการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม
พั ฒ นาสื่ อ กราฟิ ก เพื่ อ การสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ์ วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31115 อาคาร 100 ปี
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.42

3) ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
รายละเอียด

เป้าหมาย

1. จั ด เพิ่ ม พื้ น ที่ ใ ห้บ ริ ก าร โดยแบ่ ง 1. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต่ อ
โซนการใช้เสียงเพิ่มขึ้น
การให้บริการด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกของผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสานัก 2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศ มีพื้นที่สีเขียว สวยงาม
สารสนเทศ
มีบรรยากาศดีสาหรับการใช้บริการ

3.ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

การดาเนินงาน
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งโซนการใช้เสียง
ดังนี้ โซนมุมสบาย โซนรับประทานอาหารชั้น 1 อาคารสานักวิทยบริการ
โซนอาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น1 และบริเวณโถงชั้น 1

2. มีการจัดพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับเปลี่ยนที่
วางชั้นหนังสือ ที่นั่งอ่านและศึกษาค้นคว้าให้ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติมาก
ขึ้น ย้า ยต้นไม้วางตามจุ ดต่างๆภายในอาคาร ท าความสะอาดทั้งบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศอย่าง
สม่าเสมอ
3 . มี ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด 3. มีการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจา ทุก ๆ 6 เดือน และ
เครื่ อ งปรั บ อากาศเป็ น ประจ า มีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจาทุกเดือน
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

การประเมินการ
ดาเนินงาน

บรรลุ






ไม่บรรลุ
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รายละเอียด

เป้าหมาย

4. จั ด ท าห้ อ งบริ ก ารสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย 4. มีระบบสื่อมัลติมีเดียและห้องมินิ
และห้องมินิเธียร์เตอร์
เธี ย ร์ เ ตอร์ ที่ ทั น สมั ย และพร้ อ ม
ให้บริการ
5. จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ใ หม่ 5. มี ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก าร
เพิ่มเติม
นั ก ศึ กษาแ ละ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เพิ่ ม
จานวน 110 เครื่อง
6.จั ด หาโสตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น 6. มี โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ก า ร
สาหรับห้องเรียนและการให้บริการ ให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น
3 รายการ

การดาเนินงาน
4. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการดาเนินการจัดทา
ห้องห้องมินิเธียร์เตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้ พิ่มเติม เมื่อเดือนกรกฎาคม
2563
5. สานักวิทยบริการฯ ได้จัดรับการสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่ม และพัฒนาห้องปฏิบัติการ จานวน 110 เครื่อง

8. มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการให้บริการทางการศึกษาเพิ่มได้แก่
1. ทีวี 2 เครื่อง
2. เครื่องโปรเจกเตอร์ 1 เครื่อง
3. เครื่องเสียง 1 ชุด
7. จัดพื้นที่บริการให้ตรงตามความ 7 . มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ร ง ต า ม 7. - จัดเปลี่ยนโซน และเพิ่มเติมจุดบริการเพื่อสนองต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ปรับเปลี่ยนจุดบริ การอิน เทอร์ เน็ตให้มีความเป็น สัดส่ว น เพื่ อความ
- มี ห้ อง ศึ กษ า ค้ น ค ว้ า ส า ห รั บ สะดวกในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น
อาจารย์
- ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
- มีพื้นที่บริการที่สามารถใช้เสียงได้
- เพิ่มพื้นที่บริการที่สามารถใช้เสียงได้
- มี พื้ น ที่ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้
สะดวกขึ้น
- เพิ่ ม ความสะดวกให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โดยปรั บ เปลี่ ยนเคาน์ เ ตอร์ บริ ก าร
ยืม-คืน
8. เพิ่มป้ายสารสนเทศ
8. มี ป้ า ยสารสนเทศครอบคลุ ม 8. ดาเนินการติดป้ายสารสนเทศครอบคลุมทุกจุดบริการ
ทุกจุดบริการ
9. การจัดหนังสือ
9.มี ก ารจั ด ชั้ น หนั ง สื อ ตามระบบ 9. มีการดาเนินการให้บุคลากร จัดชั้นหนังสือวันละ 1 ชั่วโมง
ทศนิยมดิ้วอี้ สามารถค้นคว้าได้ง่าย
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.40

การประเมินการ
ดาเนินงาน

บรรลุ
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4) ด้านคุณภาพการให้บริการ
รายละเอียด
1 . ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประจา
จุดบริการ โดยไม่เว้นช่วงเวลาพัก
เที่ ย ง ตลอดเวลาท าการ ตั้ ง แต่
เวลา 08.00-16.30 น.
2. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด ให้
เจ้าหน้าที่บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
รอบในการเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจ
จากผู้ใช้บริการ

เป้าหมาย

การดาเนินงาน

1. จุ ด บ ริ กา ร ทุ กจุ ด มี เ จ้ า ห น้ า ที่ 1. จัดเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรนั่งจุดบริการตลอดเวลาทาการ เพื่อให้สามารถ
ให้ บ ริ ก ารตลอดเวลาท าการ เวลา ให้บริการตลอดเวลาทาการ เวลา 08.00-16.30 น.
08.00 -16.30 น. โดยไม่ เ ว้ น ช่ ว งพั ก
เที่ยง
2 . ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 2. ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มรอบในการเช็คเครื่อง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คอมพิวเตอร์
3. มีการจัดหาหนังสือและสารสนเทศ 3. ห้องสมุดมีหนังสือและสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการ สอนของมหาวิทยาลัย
สอนของมหาวิทยาลัย
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการ
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บริ ก ารต่ อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.60
ด้านคุณภาพการให้บริการ

การประเมินการ
ดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
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5) ด้านระบบสารสนเทศ
รายละเอียด
1. ปรับปรุงขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ได้แก่การจัดหาและพัฒนาฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องหลักสูตรการ
เรียนการสอนและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ได้แก่
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลวิจัยอาจารย์
- ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
- ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ฐานข้อมูล TDC (Thailis)
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ (E-Library
- ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ

เป้าหมาย
1. มีขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ
2. ฐานข้อมูลของสานักวิทยบริการฯ
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มจานวน
สารสนเทศ

การดาเนินงาน

1. ดาเนินการจัดทาป้ายบอกขั้นตอนในการสืบค้นสารสนเทศ ทุกชั้น
2. ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และมี จ านวน
สารสนเทศเพิ่มขึ้น
ฐานข้อมูล
ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563
วิทยานิพนธ์
1,140
1,394
60 (PDF)
วิจยั อาจารย์
26
26
26
จดหมายเหตุ
266
380
490
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,950
21,437
22,921
TDC (Thailis)
- ม.พระนครศรีอยุธยา
1,587
1,708
1,768
- ทุกสถาบัน
482,387
506,037
535,357
ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ
11 ฐาน
11 ฐาน
11 ฐาน
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ
1 ระบบ
1 ระบบ
1 ระบบ
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.40
3. พั ฒ นา แ ล ะ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง 3. ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี เ ทคโนโลยี 3. มีการจัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษาเพื่อการจัดทาสื่อสาหรับห้องเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการ ออนไลน์ (เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อ
สอนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
การเรียนรู้ IDLC)
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการด้านระบบสารสนเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
4. ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ เพื่อเช็คสถิติการ 4. สานักวิทยบริการฯมีสถิตในการเข้า 4. สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ เพื่อเช็คสถิติการเข้า
เข้าใช้บริการของสานักวิทยบริการฯ
ใช้บริการ
ใช้บริการของผู้ใช้บริการ

การประเมิน
การดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ







หมายเหตุ

62
เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมอานวยการและดาเนิ นงานระดับความส าเร็จของการให้ บริการที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ประชุมเพื่อดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การต่อการให้บริการของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี พ.ศ.2563 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ด้าน
ได้แก่
- กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านคุณภาพการให้บริการ
- ด้านระบบสารสนเทศ
มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีผลรวมของการ
ประเมินทุกด้าน อยู่ในระดับ (ค่าเฉลี่ย = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.4 เมื่อแยกเป็นรายด้าน ผลการประเมินเป็น
ดังนี้ (เปรียบเทียบ 3 ปี)
-

ประเด็นความคิดเห็น
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านระบบสารสนเทศ
รวม

พ.ศ.2561
81.00
80.80
80.20
79.60
80.40
80.20

พ.ศ.2562
75.00
75.00
75.60
75.80
74.00
75.00

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-4(1)) รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

พ.ศ.2563
86.2
86.4
86.4
86.6
86.4
86.4
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เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีการนาข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการได้ประชุมเพื่อนาข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนการให้บริการ ประจาปี พ.ศ.2563 และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประจาปี พ.ศ.2563 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการ
ดาเนินการให้บริการในปี พ.ศ.2564 ดังนี้
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินผลการดาเนินการตามแผนการบริการและผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจาปี พ.ศ.2563
ด้านการบริการ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2562

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2563

1) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ

- ดีมาก
- ประชาสัมพันธ์สารสนเทศให้มาก
- ดี
ยิง่ ขึ้น
- ขยายเวลาเปิด-ปิด บริการ (ช่วงสอบ)
- ควรปรับเวลาเปิดห้องสมุดในช่วงสอบกลาง
ภาคและปลายภาคให้นานขึ้น
- หนังสือบางหมวดหรือบางวิชามีความเก่า
มากควรอัพเดทหนังสือรุ่นใหม่ๆ บ้าง
- ทางเข้า-ออก มีความยุ่งยาก

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ

- เจ้าหน้าที่ไม่ให้คาแนะนา
- แต่งกายเรียบร้อย
- น่ารัก
- ไม่มีมารยาท พูดจาแย่
- ใช้ได้

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2563

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2564

- ไม่ยุ่งยาก
- ควรมีระบบยืมหนังสือได้ด้วยตนเอง
- ดูเป็นขั้นตอนในการใช้งาน
- ดี
- ดีมาก
- น่ารักเรียบร้อย
- เพิ่มเวลาเปิดให้บริการหน่อยครับ เวลาให้บริการมัน
ตรงกับเวลาเรียนแล้วจะให้มาใช้บริการยังไง ควรจ้าง
พนักงานกะกลางคืนช่วง 16.30 น.-19.00 น.
- อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
- อยากให้มีหนังสือ หรือเรื่องเล่าที่เป็นภาษาอังกฤษ
มากกว่านี้คะ่
- สุภาพเรียบร้อยดี
- เจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยมีบริการในชั้นที่ไม่ใช่ชั้น 1
- บริการดี
- ไม่ควรดุ หรือ พูดจาแรงๆๆ ใส่ เคยมีกรณีนี้ เกิดขึ้นค่ะ
- ผู้ให้บริการชายที่ใส่แว่นสายตาค่อนข้างมีอายุมาก

- เพิ่มช่องทางในการให้บริการ เช่น
Facebook Line เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา
- สร้างสื่อแนะนาการใช้ทรัพยากรออนไลน์

- พัฒนาบุคลากรให้มีจติ บริการมากขึ้น
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ด้านการบริการ

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2562

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2563

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2563

ที่สุด นั่งอยู่ที่ บริ เวณทางเข้าห้ องสมุด ไม่ ค่อยยิ้ม แย้ ม
แจ่มใส ทาหน้าเคร่งเครียดแทบจะตลอดเวลา บางทีไม่
กล้าจะเข้าห้องสมุดค่ะ
- แม่บ้านชั้น 3 และแม่บ้านสะสมขยะเหม็นไว้ขายทา
ให้เหม็น
- เข้มงวด
- ดีมากค่ะเป็นกันเอง
- เจ้าหน้าที่บางคนบริการไม่ดีชอบปัดงาน
- ดีมากสุภาพมาก
- บริการดี
- พูดจาสุภาพให้คาแนะนาที่ดี
- พูดจาสุภาพมากขึ้น และยิ้ม
- ดู ไ ม่ ค่ อ ยfriendlyเท่ า ไหร่ นั ก แต่ ก็ เ ข้ า ใจว่ า ต้ อ ง
เข้มงวด
3) ด้านสถานที่/สิ่งอานวย - ควรแยกมุมทางานกับมุมอ่านหนังสือ
- จัดพื้นที่บริการให้มีหลายโซน
- ดีมากไม่แออัด
ความสะดวก
- คอมพิวเตอร์มีจานวนน้อยเกินไป
- ปรับเปลี่ยนจุดบริการยืม คืน
- ควรมี ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไ ว้ ส าหรั บ พิ ม พ์ ง าน และ
- บริการยืม-คืน ควรจะอยู่ดา้ นใน ไม่ควรอยู่ - เพิ่มที่นั่ง
ปริ้นท์เอกสารได้ด้วย โดยมีการคิดค่าบริการปริ้นท์งาน
ตรงจุดเข้า-ออก เพราะทาให้ไม่สะดวกในการ - เพิม่ ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ตามจานวนแผ่นสี และขาวดา จะเป็นการอานวยความ
ยืม-คืน
สะดวกให้กับ นศ.เป็นจานวนมาก
- บางจุดในช่วงของชั้นหนังสือมีแสงไฟน้อย
- แสงสว่างที่ชั้นหนังสือมีน้อย มืด หาตัวเลข-ตัวอักษร
- ควรเข้มงวดเรื่องเสียงให้มากว่านี้
ที่สันหนังสือลาบาก
- เพิ่มจานวนที่นั่ง
- ดี
- ดีมาก
- ดีมาก
- ควรปรับปรุงแอร์ห้องประชุมกลุม่ ย่อย
- อยากให้ควบคุมการใช้เสียงของผู้คนหรือนักศึกษา
ชั้น 3 - ควรเปิดแอร์เวลา 8.00น.
มากกว่านี้ เพราะบางทีเราอยากมาอ่านหนังสือจริง ๆ

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2564

- ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริการ เพื่อให้น่าเข้าใช้
บริการ
- ปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2562

ด้านการบริการ

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2563

4) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

- ดีมาก
- ดี

-

5) ด้านระบบสารสนเทศ

- ระบบคอมพิวเตอร์ มีความล้าหลัง
- Wi-Fi ไม่ทั่วถึง
- อินเทอร์เน็ตช้า
- ใช้ได้
- ดีมาก

- จัดอบรมให้อาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการจัดทาสื่อสาหรับห้องเรียน
ออนไลน์
- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะการประเมิน
ความพึงพอใจ 2563
แต่ดันมีเสียงรบกวน และพูดคุยเสียงดัง จึงอยากให้
แบ่ งโซน หรื อท าห้ อ งเก็ บ เสี ย งไปเลย มั น เสี ย สมาธิ
และรู้สึกราคาญมากจริง ๆ ตั้งใจมาอ่านหนังสือ แต่
กลับดันเจอคนพูดคุยเสียงดัง และเราทาอะไรไม่ได้ จะ
ขอบคุณมาก ๆ ให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้
- ไฟฟ้าแสงสว่างน้อย ไม่ควรประหยัดโดยการดึงสาย
เปิดไฟฟ้าแต่ไม่ติด-ติดดวงเว้นดวง
- น้าดื่มกดถี่ๆ ? น้าสะอาดหรือไม่ !
– ดี
- ดีมาก
- ขยายเวลาปิดห้องช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค
- ยิ้มแย้มเป็นสิ่งสาคัญในการบริการ
- ริมตึกหน้าป้ายห้องสมุด ทุกชั้นเน็ตช้า หรือหมุนวน
ต่อไม่ติด
- เน็ตช้าเล็กน้อย
- ควรมีคอมพิวเตอร์เยอะกว่านี้
- ดีมากค่ะ
- มีคอมเปิดให้ค้นหาน้อย
- คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหานิดหน่อย
- เม้าส์,คีย์บอร์ดทาความสะอาดบ้างก็ดี
- ยังมีปัญหาเกี่ยวระบบสารสนเทศที่ยังไม่ค่อยเสถียร
เเละติดขัดอยู่ในระดับหนึ่ง

กิจกรรม/แนวทางการบริการ
ปี พ.ศ.2564

-

- พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- กาหนดจุดให้บริการ Wi-Fi
โดยการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1)) แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.2.1-1(1)
สวท.2.1-1(2)
สวท.2.1-1(3)
สวท.2.1-2(1)
สวท.2.1-2(2)
สวท.2.1-2(3)
สวท.2.1-2(4)
สวท.2.1-2(5)
สวท.2.1-2(6)
สวท.2.1-2(7)
สวท.2.1-2(8)
สวท.2.1-2(9)
สวท.2.1-2(10)
สวท.2.1-2(11)
สวท.2.1-2(12)
สวท.2.1-2(13)
สวท.2.1-2(14)
สวท.2.1-2(15)
สวท.2.1-3(1)
สวท.2.1-4(1)
สวท.2.1-5(1)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งที่ 43/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้บริการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
แผนการให้ บ ริ ก ารที่ส อดคล้ อ งที่ ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของ
ผู้รับบริการ
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
ให้บริการ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ระเบียบการใช้ แผนภูมิการให้บริการและคู่มือการใช้บริการบริการ
สานักวิทยบริการแบบออนไลน์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
ภาพการปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โ ปรมแกรมพัฒนาสื่ อ
กราฟิกเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์”
พื้นที่การแบ่งโซนของสานักวิทยบริการ
ภาพกิจกรรม 5ส ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
แผนการบารุงรักษา และภาพการทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภาพประกอบของห้องบริการสื่อมัลติมีเดียและห้องมินิเธียร์เตอร์
เอกสารการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เอกสารจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์
พื้นที่ให้บริการของสานักวิทยบริการ
มาตรการช่วยลดการระบาดและแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19)
ป้านแสดงขั้นตอนการสืบค้น
ระบบสารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563
แผนการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานหรือ
แหล่งข้อมูล

67
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-

68
เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
: กระบวนการ
นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
นางละเอียด
รามคุณ
นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์
น้อยดี
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลง
รายการ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของคณะ หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา
เสนอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
4. มีการจั ดทารายงานสรุ ป ในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจาปี มีข้อมูล สถิติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5. นาผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีถัดไป
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เกณฑ์การดาเนินงาน :
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามคาสั่งที่ 06/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1)) คาสั่ง ที่ 06/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒ นา
คุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวน
และจั ดท าแผนประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 และนาผลการตรวจประกั นคุณ ภาพการศึก ษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการได้ให้คาแนะนาในการปรับปรุงกระบวนการทางานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
ได้แก่ เพิ่มช่องทางในการเสนอแนะหนังสื อใหม่ผ่านระบบออนไลน์ และมีข้อเสนอแนะจากการการสัมภาษณ์
นักศึกษา ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้
1. ควรมีหนังสือที่เป็นศาสตร์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น เช่น เกี่ยวกับศิลปะที่เป็นภาพสาเร็จเพื่อใช้ใน
การพัฒนาทักษะของนักศึกษามากขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด ได้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดทาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดของสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยมีระบบและกลไก มีกระบวนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิการดาเนินงานตามระบบและกลไก การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
(Flow Chart)
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

ประชุมคณะกรรมการและจัดสรรงบประมาณ
มี
สารวจความต้องการของผูร้ ับบริการ/ตรวจสอบ

พิจารณาจัดลาดับ
ความจาเป็นเร่งด่วน
เร่งด่วน

ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
ดาเนินงานตามเทคนิค
ประชาสัมพันธ์รายการบรรณานุกรม
ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ

ประชุมคณะกรรมหารจัดหาพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

จบ
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อประชุมชี้แจง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และวางแผนการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
รายการ/งบประมาณ
หนังสือทั่วไป
วารสาร/หนังสือพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมีชีวิต (ห้องสมุดมนุษย์)
ฐานข้อมูล
รวม

แผ่นดิน
1,200,000
740,000
1,940,000

บกศ
250,000
230,000
18,000
41,490
539,490

กศ.บป
120,000
120,000

บัณฑิตศึกษา
55,000
55,000

2. สารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Line
การบริการเชิงรุก (กับอาจารย์ หลักสูตร นักศึกษา)
3. ตรวจสอบรายการซ้าจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
4. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ รับบริจาค ทาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
6. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ดาเนินการงานเทคนิค
7. จัดทาบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย/นาออกให้บริการ
9. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10. สรุปผลเพื่อรายงาน 6 เดือน เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตร
11. ประเมินความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และได้มี ก ารทบทวนนโยบาย ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ องสมุ ด เพื่ อ การจั ด หา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. จานวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
2. จานวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
- จานวน 500 เล่ม สาหรับระดับปริญญาตรี
- จานวน 3,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นที่สูงกว่าปริญญาโท
- จานวน 6,000 เล่ม สาหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
- จานวน 25,000 เล่ม สาหรับปริญญาเอก
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิช า เพื่อให้แต่ละสาขาวิช ามีส่ว นร่วม และรับทราบเป็นเงินจานวน
30,000 บาท ซึ่งหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศ ที่แต่ละสาขาวิชาแจ้งความต้องการ นั้น สานักวิทยบริการฯ
ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อดาเนินการทางด้านเทคนิค และจัดเก็บไว้ให้บริการที่สานักวิทย
บริ การฯ เมื่อทางสานั กวิทยบริการฯ จั ดหา และดาเนินการทางด้านเทคนิคพร้อมให้ บริการ บรรณารักษ์
จัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ นักศึกษา แจ้งรายการทรัพยากรที่ต้องการให้รับทราบเป็นรายบุคคล ซึ่ง
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการตามนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตรงต่อความต้องการ และสอดคล้อง
กับหลักสูตรที่เปิดสอน (มคอ.3) ตามงบประมาณที่จัดสรร ส่วนการดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สานักวิทยบริการฯ
จะเป็นฝ่ายดาเนินการโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณ
จิ ร ทีป ต์ น้ อยดี , คุณนิ ทั ศน์ รสโอชา) ประเภทหนั งสื ออ้ างอิง หนังสื อ วิช าการทั่ ว ไป นวนิ ยาย วารสาร
หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
ส่ ว นงบประมาณที่ เ หลื อ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ใช้ ใ นบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากร
สารสนเทศของห้ องสมุด ในการจั ดหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละสาขาได้กาหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์)
3. คู่มื อการการปฏิบั ติง านวิเ คราะห์ ทรัพ ยากรสารสนเทศและลงรายการทรั พยากรสารสนเทศ
(รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศศินันท์ เล้าประเสริฐ)
5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทาหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ )
6. คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์รัฐบาล (รับผิดชอบโดย นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก)
7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3)) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 เล่ม
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของคณะ หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาเสนอการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนิ น งานพัฒ นาทรั พยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุด ได้ ดาเนิน การส ารวจความ
ต้องการโดย บริการเชิงรุกตามคณะ และสอบถามความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกด้วยการนารายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ พร้อมตัวเล่มที่สานักพิมพ์ให้ยืมไปให้คณาจารย์และนักศึกษาคัดเลือก
ทั้งนี้ การบั น ทึกข้ อความแจ้ งไปยั ง คณะเพื่ อให้ ห ลั กสู ต ร/สาขาทราบถึงงบประมาณที่ได้ รับ จัดสรร และส่ ง
แบบฟอร์มเสนอในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ทางสานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนิน
การ
จัดหา-จัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุต่อไป แต่ละหลักสูตรเสนอทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ดาเนินการตามระบบที่วางไว้ และส่งเสริมให้คณาจารย์ มีส่วนใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1)) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ จัดพื้นที่หรือจัดมุมให้นักศึกษาและคณาจารย์ นาสื่อ/ชิ้นงาน/ผลงานที่นักศึกษา
และคณาจารย์ ได้สร้างสรรค์จัดนิทรรศการ เช่น งานศิลปะร่วมกับหลักสูตรศิลปะประยุกต์ งาน DIY การผลิต
กระถางต้น ไม้ด้วยกระดาษหนั งสื อพิมพ์ ร่ วมกับนักศึกษาหลั กสู ตรเกษตรศาสตร์ และการผลิ ตหมอนด้ว ย
หลอดน้าดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2)) ลิ้งค์ภาพประกอบ
คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้มีการตรวจสอบ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ และรายชื่ อ หนั ง สื อ ประกอบการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ต าม มคอ.3 โดยได้
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และจากผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมคอ.3 แต่ละคณะ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3)) รายชื่อหนังสือ มคอ.3
สานักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2020 ในวันที่ 23-24
มกราคม 2563 โดยเชิ ญ ร้ า นจ าหน่ า ยหนั ง สื อ จากส านั ก พิ ม พ์ ต่า ง ๆ ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เช่ น ศู น ย์ ห นั ง สื อ จุ ฬ า
ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซีเอ็ดบุ๊คส์ ฯลฯ เพื่ อให้นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4)) ภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปยังอาจารย์ตามคณะ/
สาขาวิชา
เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5)) บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเชิญคณาจารย์
ร่วมคัดเลือกหนังสือประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตรงตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6)) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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สานักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายช่องทาง โดยการจัดทา
รายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ในรูปแบบของ QR Code ที่มีให้บริการในแต่ละเดือนให้
คณาจารย์ทราบ เช่น เอกสารรายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน, เอกสารบรรณานุกรม, บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่
เว็บไซต์ห้องสมุด : http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมีช่องทางเสนอในการคัดเลือก
หนังสือผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์การเสนอแนะหนั งสือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix Facebook
Line เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7)) ภาพประกอบ QR Code รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน, รูปภาพ
ประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
สานั กวิทยบริ การฯ ดาเนิ นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุ มหลักสู ตรการสอนตาม
(มคอ.3) โดยมีระบบและกลไก มีกระบวนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Flow Chart)
เริ่ม

สารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

สารสนเทศ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ฐาน/matrix

ไม่มี
พิมพ์รายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อ

ขอใบเสนอราคา
ดาเนินการจัดซื้อ
ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ

ส่งต่อให้งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

จบ

มี
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ส่งต่อฝ่ายวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ดาเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบทศนิยมดิวอี้ (D.C.) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อม
ทั้งลงรายการตามหลัก MARC 21 ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix โดยมีขั้นตอนดังนี้
แผนภูมิงานวิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Flow Chart)
เริ่ม
รับหนังสือจากงานเตรียมฯ
ติดบาร์โค้ดหนังสือ

มีแล้ว

ตรวจสอบข้อมูลใน
ฐาน/matrix
ไม่มี

วิเคราะห์ข้อมูลและกาหนดหัวเรื่อง
บันทึกข้อมูลงาน Matrix

ตรวจสอบคาใน
ฐาน/matrix

Upload หน้าปก /สารบัญ

ส่งต่อให้งานเทคนิค

จบ
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นาทรัพยากรสารสนเทศเข้าสู่กระบวนการงานเทคนิคตามขั้นตอนต่างๆ พร้อมออกให้บริการให้ทัน
ตามเวลาที่กาหนดและสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แผนภูมิงานตามขั้นตอนงานเทคนิค (Flow Chart)
เริ่ม
รับงานจากฝ่ายวิเคราะห์
หนังสือ
ติดแถบแม่เหล็ก

เจาะหนังสือด้วยสว่านไฟฟ้า

ทุบหนังสือ/เย็บเล่ม
ผิด

เข้าเล่มด้วยกาว/ติดแถบสี
ถูก
ตรวจสอบการติด
แถบสี

ติดตาราง/หุม้ พลาสติก

ห่อปกพลาสติก

ติดบัตรกาหนดส่ง

เก็บ/รวบรวมสถิติ

จบ
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ปัจจุบันสานักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดทั้งหมด ดังนี้
ประเภท
จานวน
หน่วยนับ
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ชื่อเรื่อง/เล่ม
หนังสือ
140,600 ชื่อเรื่อง 205,358 เล่ม
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
10,300 ชื่อเรื่อง 19,998 เล่ม
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4,660 ชื่อเรื่อง
7,950 เล่ม
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
20,852 ชื่อเรื่อง 21,221 เล่ม
วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. วารสารภาษาไทย
164
ชื่อเรื่อง
6. วารสารต่างประเทศ
26
ชื่อเรื่อง
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
12
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(8)) ข้อมูลจานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
สานักวิทยบริการฯ บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นให้บริการในรูปของบรรณานุกรม และเอกสาร
ฉบับเต็ม (Full text) ได้แก่
- ABI-Inform Proquest เป็นฐานข้อมูล ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการ
- ProQuest Dissertations & Theses ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิ พนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
- 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 ตั้งแต่การศึกษา
ประถมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านภาษาศาสตร์ (Multilingual Education) ด้านสุขภาพ (Health Education) เป็นต้น
- ThaiLIS เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
- ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ครอบคลุมเนื้อหาข่าว
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- ฐานข้ อ มู ล เอกสารวิ ช าการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เอง ซึ่ ง หนั ง สื อ ที่ น ามา
ให้บริการตรงกับหลักสูตร ตาม มคอ.3 ให้บริการผ่าน User Name และ Password เฉพาะนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น
- iG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ คอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะ การบริหารเชิงกุลยุทธ์
การท่องเที่ยว ภาษา เป็นต้น
- Ebsco Host เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านบริหารและการจัดการมากที่สุด
- Gela เป็น ฐานข้อมูล หนังสือ eBook จากสานกพิมพ์ Gale ที่มีประสิทธิภ าพมากที่สุด
สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจากัด โดยสามารถเข้าใช้งายจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(9)) แผ่นพับประกอบแต่ละฐาน
สานักวิทยบริการฯ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการดาเนินงานด้วยวิธีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
EBSCO GALE และ IG Library ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และได้ทาความร่วมมือกับเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(10)) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
การบริการแท็บเล็ตสาหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(11)) ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการถ่ายทาหนังสือมีชีวิต เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ภูมิ
ปัญญา จากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(12)) link หนังสือห้องสมุดมนุษย์
สานักวิทยบริการฯ ได้มีการเปรียบเทียบทรัพยากรสารสนเทศ ย้อนหลัง 3 ปี ดังตารางต่อไปนี้
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
5. วารสาร
6. หนังสือพิมพ์
7. ซีดีรอม
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
9. ฐานข้อมูลออนไลน์
10. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
11. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2561
199,358 เล่ม
19,940 เล่ม
7,894 เล่ม
1 ฐาน
200 ชื่อเรื่อง
15 ชื่อเรื่อง
1,630 ฉบับ
20,737 เล่ม
11 ฐาน
1,810 เล่ม
266 เล่ม

พ.ศ.2562
205,358 เล่ม
20,345 เล่ม
8,194 เล่ม
2 ฐาน
195 ชื่อเรื่อง
14 ชื่อเรื่อง
1,780 ฉบับ
21,921 เล่ม
11 ฐาน
1,919 เล่ม
380 เล่ม

พ.ศ.2563
210,358 เล่ม
20,645 เล่ม
8,494 เล่ม
2 ฐาน
189 ชื่อเรื่อง
13 ชื่อเรื่อง
1,937 ฉบับ
22,921 เล่ม
11 ฐาน
2,004 เล่ม
490 เล่ม
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สานักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการจัดทาวีดิโอแนะนาวิธีการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ แ ก่ การท าบั ต รสมาชิ ก การยื ม -คื น หนั ง สื อ การยื ม ต่ อ ด้ ว ยตนเอง ( Renew)
การขั้นตอนเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ แนะนาทรัพยากรหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ
2. แนะนาการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application “ Green Digital Library”
3. อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แบบรายบุคคล และรายกลุ่ม
4. แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ่าน E-Book ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสอนดีประชารัฐอนุสรณ์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(13)) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
จากผลการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศ สรุ ป สถิ ติ ก ารยื ม – คื น ทรั พ ยากร
สารสนเทศ (หนังสือ) โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีดังนี้
ช่วงเวลา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

พ.ศ.2561
ยืม
คืน
3,235
3,527
1,258
3,514
3,561
2,236
2,513
1,742
1,454
1,588
2,282
1,550
29,066

3,070
3,654
1,747
2,639
2,736
2,231
2,455
2,428
1,272
1,559
1,742
2,790
28,323

พ.ศ.2562
ยืม
คืน
2,824
2,838
2,713
2,849
1,053
1,603
2,622
2,250
2,284
2,145
2,269
2,186
1,923
1,927
1,184
1,602
756
703
732
705
1,302
863
1,775
1,721
21,437 13,871

พ.ศ.2563
ยืม
คืน
3,109
2,369
3,929
4,367
1,309
1,892
2,053
1,609
1,820
1,887
1,262
1,664
108
108
188
272
448
498
577
581
2,049
1,558
1,165
1,002
18,017
17,807

จากตารางแสดงข้อมูลการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ของสานักวิทยบริการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่า ข้อมูลผู้ใช้บริการมีการยื มทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จานวน 18,017 เล่ม
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 3,929 เล่ม เดือนตุลาคม จานวน 3,109 เล่ม
และที่มีการยืมน้อยสุดคือ เดือนเมษายน 2563 จานวน 108 เล่ม ตามลาดับ มีการรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือ) จานวน 17,807 เล่ม เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 4,367 เล่ม
เดือนตุลาคม 2562 จานวน 2,369 เล่ม และที่มีการรับคืนน้อยสุดคื อ เดือนเมษายน 2563 จานวน 108 เล่ม
ตามลาดับ
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** หมายเหตุ ช่วงเดือน มีนาคม 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 มีจานวนผู้เข้าใช้ลดลง เนื่องจาก
ห้องสมุดปิดการให้บริการเนื่องจากฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นอกจากนี้ สานักวิทยบริการฯ ยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ด้วยการยืม
ต่อด้วยตนเอง (Renews) โดยมีการเปรียบเทียบสถิติไว้ 3 ปี ย้อนหลังดังนี้
ช่วงเวลา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

พ.ศ.2561
85
112
107
84
26
208
168
164
112
63
158
151
1,438

พ.ศ.2562
146
198
168
126
163
126
154
156
122
144
62
124
1,689

พ.ศ.2563
418
591
221
225
287
273
41
78
223
136
243
207
2,943

หน่วยนับ

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

จากตารางแสดงข้อมูลการยืม ต่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ด้วยตนเอง (Renew) ของสานัก
วิ ท ยบริ ก ารฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 ผ่ า นช่ อ งทางเครื อ ข่ า ย http://library.aru.ac.th/ และ
Application Matrix Library พบว่า ผู้ใช้บริการมีการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จานวน 2,943 เล่ม
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ เดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 591 เล่ม เดือนตุลาคม 2562 จานวน 418
เล่ม และที่มีการยืมน้อยสุดคือ เดือนเมษายน 2563 จานวน 41 เล่ม ตามลาดับ
** หมายเหตุ ช่วงเดือน มีนาคม 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 มีจานวนผู้เข้าใช้ลดลง เนื่องจาก
ห้องสมุดปิดการให้บริการเนื่องจากฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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สานักวิทยบริการฯ มีการจัดลาดับหนังสือที่มีการยืมมากที่สุด 10 ลาดับแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยแยกตามหมวดหมู่หนังสือไว้ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดหมู่
350 พ ร
959 ส ป
959 ม346ป 2552
371.4 ส จ
959 ฮ174ป
370.15 อ522จ 2557
895.911 ว559ล
371.4 น648ก 2558
959.6 ภ159ส 2560
959.3 ส319ร 2555

จานวนที่ยืม
39
38
35
28
25
25
23
23
23
23

จากตารางแสดงข้อมูล การยื มทรั พยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสื อ) ของส านัก วิทยบริการฯ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 พบว่ า ล าดั บ ที่ 1 เป็ น หนั ง สื อ หมวด 300 (รั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ละ
การปกครองท้องถิ่น) ล าดับที่ 2 ลาดับ ที่ 3 ล าดับที่ 5 ล าดับที่ 9 และล าดับที่ 10 เป็นหนังสื อหมวด 900
(ประวัติศาสตร์) ลาดับที่ 4 ลาดับที่ 6 และลาดับที่ 8 เป็นหนังสือ หมวด 300 (การศึกษา) และ ลาดับที่ 7
เป็นหนังสือหมวด 800 (วรรณคดี)
นอกจากนี้สานักวิทยบริการฯ ยังมีส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยการการเพิ่มช่องทางใน
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(14)) สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากช่องทางออนไลน์
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.32 เกณฑ์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.40
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(15)) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทบทวนข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 52 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด 4 หลักสูตร
เพื่อจะได้ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต้องการของหลักสูตร ต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลั ย ฯ โดยงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 (ตุล าคม 2562-กันยายน 2563) ส านักวิทยบริการฯ
ได้มีการประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณ และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอน ได้ครอบคลุมทุกหลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(1)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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ในปีงบประมาณ 2563 สานักวิทยบริการฯ ได้มีจัดหา-จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ ตัวแทนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ร่วมจัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สนับสนุน
การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(2)) รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อในปี พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ ได้ มีการตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศ และรายชื่อหนังสือประกอบการเรียน
การสอนของอาจารย์ตาม มคอ.3 โดยได้ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอนโดยตรง และจากผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บมคอ.3 แต่ละคณะ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(3)) รายชื่อหนังสือ มคอ.3
สานักวิทยบริการฯ ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เข้า
ห้องสมุด ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น หน้าเพจสานักวิทยบริการฯ Line 4 คณะ ประกอบไปด้วย คณะ
ครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(4)) ภาพประกอบการแนะนาทรัพยากรทรัพยากรเข้าห้องสมุด
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด พิ ม พ์ บั น ทึ ก ข้ อ ความเชิ ญ คั ด เลื อ กหนั ง สื อ ไปยั ง อาจารย์
ตามคณะ/สาขาวิชา
เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(5)) บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญอาจารย์ร่วมคัดเลือกหนังสือประเภทหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Book) เพื่ อให้ ตรงกั บ ความต้องการและตรงตามหลั ก สู ต รที่ม หาวิทยาลั ยเปิ ดการเรีย น
การสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(6)) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณประจาปี พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุม
ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ปฐมวัย)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ และการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รายการ
34
34
37
99
25
74
127
159
351
128
208

เล่ม
84
84
72
187
48
116
228
303
540
231
412
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ลาดับที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายการ
72
205
208
64
66
37
101
126
259
399
128
82
28
17
5
139
81
116
116
401
135
101
281
24
44
54
63
7
15
99

เล่ม
146
423
412
128
103
77
214
237
533
619
231
155
37
27
9
199
157
236
236
821
243
191
516
53
68
74
89
13
28
187
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ลาดับที่
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รวม

รายการ
37
105
44
75
75
79
227
227
21
79
295
6,013

เล่ม
72
196
68
140
140
148
409
409
41
148
605
11,143

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(7)) ลิงค์ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตร/สาขาวิชา
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ รั บ อภิ นั น ทนาการทรั พ ยากรสารสนเทศ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของหนังสือ และ e-Books มีการประชาสัมพันธ์
ตามคณะและหน่วยงานในการติดตั้ง Application “Green Digital Library” ในรูปแบบของการแนะนา
ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์สานักฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(8)) ลิงค์กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/ QR Code Application
สานักวิทยบริการฯ ได้มีตู้รับแสดงความคิดเห็น และช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ถึงผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ โดยตรง ไม่มีข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทาการ
ประเมินความพึงพอใจประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ต้องการหนังสือทางด้านการศึกษาพิเศษเพิ่มมากขึ้น
2. ต้องการหนังสือ หรือเรื่องเล่าที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
ส านั กวิ ทยบริ ก ารฯ น าข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนการจัดทาแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-3(9)) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีการจัดทารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจาปี มีข้อมูลสถิติ เปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทารายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประจาปี มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
5. วารสาร
6. หนังสือพิมพ์
7. ซีดีรอม
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
9. ฐานข้อมูลออนไลน์
10. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน
11. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ปี 2559
189,358 เล่ม
16,540 เล่ม
7,094 เล่ม
1 ฐาน
180 ชื่อเรื่อง
17 ชื่อเรื่อง
1,325 ฉบับ
18,901
12 ฐาน
1,583 เล่ม

ปี 2560
194,358 เล่ม
16,940 เล่ม
7,394 เล่ม
1 ฐาน
190 ชื่อเรื่อง
17 ชื่อเรื่อง
1,500 ฉบับ
20,001 เล่ม
12 ฐาน
1,703 เล่ม

ปี2561
199,358 เล่ม
19,940 เล่ม
7,894 เล่ม
1 ฐาน
200 ชื่อเรื่อง
15 ชื่อเรื่อง
1,630 ฉบับ
20,737 เล่ม
11 ฐาน
1,810 เล่ม

ปี 2562
205,358 เล่ม
20,345 เล่ม
8,194 เล่ม
2 ฐาน
195 ชื่อเรื่อง
14 ชื่อเรื่อง
1,780 ฉบับ
21,921 เล่ม
11 ฐาน
1,919 เล่ม

ปี 2563
210,358 เล่ม
20,675 เล่ม
8,494 เล่ม
2 ฐาน
189 ชื่อเรื่อง
12 ชื่อเรื่อง
1,937 ฉบับ
22,921 เล่ม
11 ฐาน
2,077 เล่ม

-

-

266 เล่ม

380 เล่ม

490 เล่ม

ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ รายงานการจั ด หาหรื อ จั ด ซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศประจ าปี มี ข้ อ มู ล สถิ ติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. นาผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีถัดไป
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยนาผลการสารวจความพึงพอใจประจาปี 2563
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาในรอบปีถัดไปดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการปรับปรุงระบบ
และกลไก ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามวงจร PDCA และได้มีการประชุมการปฏิบัติงานทุกเดือนเพื่อ
ติดตามผลการดาเนิ น งานของส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทุกกลุ่ มงาน และเกิ ดผลที่เป็น
รูปธรรมที่มีความชัดเจน โดยมีระบบ/กระบวนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2. คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้ประชุมเพื่อ
ชี้แจงงบประมาณที่ได้รับพร้อมวางแผนการดาเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้
หลักสูตรละ 30,000 บาท ปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณและดาเนินการบรรลุทุกงบประมาณ
ดังตารางต่อไปนี้
รายการ/งบประมาณ
หนังสือทั่วไป
วารสาร/หนังสือพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมีชีวิต(ห้องสมุดมนุษย์)
ฐานข้อมูล
รวม

แผ่นดิน
1,200,000
-

บกศ
250,000
230,000

740,000
-

1,940,000

กศ.บป
120,000
-

18,000
41,490
539,490

-

120,000

บัณฑิตศึกษา บรรลุ
55,000
√
√
√
√
√
55,000
√

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

-

3. สารวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook,
E-mail, Line
การบริการเชิงรุก (กับอาจารย์ หลักสูตร นักศึกษา)
4. ตรวจสอบรายการซ้าจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
5. ดาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ รับบริจาค ทาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
7. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ดาเนินการงานเทคนิค
8. จัดทาบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย/นาออกให้บริการ
10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. สรุปผลเพื่อรายงาน 6 เดือน เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตร
11. ประเมินความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
คณะกรรมการดาเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการทบทวนปรับปรุงระบบและ
กลไกในการจัดหา-จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดาเนินการในปีถัดไปดังนี้
1. ดาเนินการนาคณาจารย์ไปคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์หนังสือ
2. บริหารการการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ
3. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
4. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

สวท.2.2-1(1)

คาสั่ ง ที่ 06/2563 เรื่อง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานการพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

สวท.2.2-1(2)
สวท.2.2-1(3)
สวท.2.2-2(1)
สวท.2.2-2(2)
สวท.2.2-2(3)
สวท.2.2-2(4)
สวท.2.2-2(5)
สวท.2.2-2(6)
สวท.2.2-2(7)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

สวท.2.2-2(8)
สวท.2.2-2(9)
สวท.2.2-2(10)
สวท.2.2-2(11)
สวท.2.2-2(12)
สวท.2.2-2(13)
สวท.2.2-2(14)
สวท.2.2-2(15)
สวท.2.2-3(1)
สวท.2.2-3(2)
สวท.2.2-3(3)
สวท.2.2-3(4)
สวท.2.2-3(5)
สวท.2.2-3(6)
สวท.2.2-3(7)
สวท.2.2-3(8)
สวท.2.2-3(9)
สวท.2.2-4(1)
สวท.2.2-5(1)

คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน

แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพประกอบพื้นที่จัดนิทรรศการ/นิทรรศการ
รายชื่อหนังสือ มคอ.3
ภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ

บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ QR Code รายชื่อหนังสือใหม่ประจาเดือน
รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
ข้อมูลจานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
แผ่นพับประกอบแต่ละฐานข้อมูล
เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
ภาพประกอบจุดบริการแท็บเล็ต
หนังสือห้องสมุดมนุษย์
ภาพประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทาง
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อในปี พ.ศ.2563
รายชื่อหนังสือ มคอ.3
ภาพประกอบการแนะนาทรัพยากรทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตร/สาขาวิชา
ลิงค์กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/QR Code Application
ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 กันยายน 2563

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
1. นายอานาจ
แก้วภูผา
2. นายเจษฎา
สุขสมพืช
3. นายสายชน
คงคะพันธ์
4. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ สู งสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2. จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
4. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการนาผล
จากการประเมินข้อ 4 มาปรับปรุงในปีถัดไป
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
หมายเหตุ
ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่
ประเมิน
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีการกาหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการในการขับเคลื่อน
แผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึ กษา ตัว บ่ ง ชี้ที่ 2.3 ตามค าสั่ งมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา ที่ 1345/2562 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจั ด ท าแผนการส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 สั่ง ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1) คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1345/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจั ด ท าแผนการส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะด้ า น ดิ จิ ทั ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 เพื่อหาข้อตกลงในการรับเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัย ฯ กาหนดเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เนื่องจากคณะกรรมการฯ บางท่านไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์บางข้อที่สานักวิทย
บริการฯ ควรจะได้รับ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการส่ งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนการส่ ง เสริ ม สมรรถนะและทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563
คณะกรรมการจั ดท าแผนการส่ งเสริม สมรรถนะและทักษะด้ านดิ จิทั ล ฯ ได้ ร่ว ม (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่างประกาศนี้ร่วมกับ ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ และได้นาเสนอ (ร่าง) ประกาศนโยบาย
ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล นาเสนอเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) มติที่
ประชุมเห็นชอบ อธิการบดีลงนามเรียบร้อย สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริม
ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลจากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 และครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และได้มีการดาเนินการ (ร่าง) แผน Smart University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1)
- แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565
- แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการฯ ได้นา (ร่าง) แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2563-2565 นาเสนอเข้าคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2563 เพื่อขอความเห็นชอบ และขอข้อเสนอแนะ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรงบประมาณ 9,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล โดยมีโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(เอกสารหมาย สวท.2.3-3(1)) โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สานักวิทยบริการฯ มีการจัด ซื้อชุดข้อสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล IC3
จานวน 200 ชุด จานวนเงิน 417,300 บาท สาหรับการทดสอบประจาปีการศึกษา 2562 และปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทั้ง 4 คณะ โดยมีจานวนผู้เข้ารับการทดสอบตามสัดส่วนที่สานักวิทย
บริการฯ กาหนด ซึ่งจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในแต่ละคณะมีดังนี้
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 77 คน
- คณะครุศาสตร์
จานวน 60 คน
- คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 33 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 30 คน
(เอกสารหมาย สวท.2.3-3(2)) เอกสารจัดซื้อชุดข้อสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล IC3
สานักวิทยบริการฯ ประสานงานกับทีมวิทยากรจากบริษัท เออาร์ไอที จากัด จัดเตรียมสถานที่และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับการทดสอบ ทั้ งในส่วนของห้องประชุมอาคาร 100 ปี สาหรับการฝึกอบรมให้กับ
นักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสาหรับการทดสอบของนักศึกษาไว้จานวน 10 ห้อง (ผังที่นั่ง
การทดสอบแบบเว้นระยะห่าง) ที่อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(เอกสารหมาย สวท.2.3-3(3)) ผังที่นั่งการทดสอบ
แต่เนื่องเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สานักวิทย
บริการฯ จัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเห็น
ว่า จากกาหนดการจั ด สอบในช่ว งเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น นักศึกษาจะ ไม่ส ะดวกเดินทางมาสอบที่
มหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไม่เปิดภาคการศึกษา และจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
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นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบันในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากจานวนชุดข้อสอบมีจากัด 200 ชุด จึงเห็นว่าให้
นาแผนการจัดสอบที่เตรียมไว้ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ทาให้ต้องมีการเลื่อนกาหนดในการทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการนาผลจากการ
ประเมินข้อ 4 มาปรับปรุงในปีถัดไป
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
การส่ งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิ ทัล ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ระนครศรีอยุธ ยา ที่ผ่ านมติที่ ประชุม
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้กาหนดกิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้พัฒนานักศึกษา ตามประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนา
ความรู้และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การพั ฒ นางานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน
ผลการประเมิน ความส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ แผน Smart
พระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2563-2565
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

1) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐาน
ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละ 60

N/A

2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้า
รั บ การอบรมมาตรฐานด้ า นการใช้ ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละ 60

N/A

University

มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
หมายเหตุ

ไม่สามารถจัดอบรมและเก็บผลความพึงพอใจ
ได้ เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

สาหรับปีการศึกษา 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การประเมินความสาเร็จของแผน เป็นการ
ประเมินการดาเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการ
จัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็นว่า
- จากกาหนดการจัดสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น นักศึกษาจะไม่สะดวกเดินทางมาสอบที่
มหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไม่เปิดภาคการศึกษา และจานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบันในปีก ารศึกษา 2562 เนื่องจากจานวนชุดข้อสอบมีจากัด 200 ชุด จึงเห็นว่าให้
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นาแผนการจัดสอบที่เตรียมไว้ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ทาให้ต้องมีการเลื่อนกาหนดในการทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัลเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
- การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ในปีการศึ กษา 2563 จะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง โดยครั้ง
ที่ 1 เป็นการทดสอบโดยใช้ชุดข้อสอบ IC3 จานวน 200 ชุด และครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบโดยใช้ระบบและชุด
ข้อสอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการจัดสอบจานวน 2 ครั้ง สามารถสนับสนุนให้จานวน
นั กศึก ษาที่ เข้า สอบไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 50 ของนักศึ กษาชั้นปี สุ ดท้ ายทั้ งสถาบัน ในปีที่ป ระเมิน ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดได้
- ผลที่ได้จะนาไปใช้สาหรับการประเมินประจาปีการศึกษา 2563 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย ต่อไป
สาหรับปีการศึกษา 2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสถานการณ์ไม่ปกติด้วยการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ในปีการศึกษา 2562
และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะกรรมการ ฯ ทบทวน
และปรับปรุงแนวทางสาหรับการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 8 เมษายน 2563
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดาเนินงาน
สาหรับปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) มีผลกระทบต่อการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเลื่อนกาหนดในการทดสอบมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
เป็นในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 จึงไม่สามารถวัดร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.2.3-1(1)
สวท.2.3-1(2)
สวท.2.3-1(3)
สวท.2.3-1(4)
สวท.2.3-2(1)

สวท.2.3-2(2)
สวท.2.3-3(1)
สวท.2.3-3(2)
สวท.2.3-3(3)
สวท.2.3-4(1)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1345/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 24 มีนาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริม
ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
- แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2563-2565
- แผน Smart University มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
พ.ศ.2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เอกสารจัดซื้อชุดข้อสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล IC3
ผังที่นั่งการทดสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563

หน่วยงานหรือ
แหล่งของ
ข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 4 ข้อ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา
: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
นายอานาจ
แก้วภูผา
นางสาวมัทนียา
หามาลัย
นายมานิช
โชติช่วง
นายณเรศณ์
จิตรัตน์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจทีพ่ ึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์กันยายลักษณ์ โพธิ์ดง
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยกาประเมินทางด้านการมองเห็นเว็บไซต์จากภายนอกและคุณภาพ
กิจกรรมบนเว็บไซต์ ตามเกณฑ์ Webometrics Ranking โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบกลไกในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี
Webometrics
2. มีการจัดอบรมแนะนาแนวทางในการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์
ของ Webometrics
3. มีการกากับติดตามในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ของ Webometrics
4. มีคณะกรรมการดาเนินงานกากับติดตามให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ในช่วงอันดับ 1-20 จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
38 แห่ง
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เกณฑ์การดาเนินงาน
1. มีร ะบบกลไกในการพัฒนาเว็บไซต์ ใ ห้ตอบสนองต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยดัชนี
Webometrics
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย Webometrics Ranking ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ตามคาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 12/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(1)) คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 12/2563
ส านั กวิทยบริ การฯ จั ดทาเกณฑ์ การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่ อนการจัดอันดั บ
Webometrics ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยอ้างอิงเกณฑ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ มีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
มีเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน คือ
1. Presence คือ จานวนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นับผ่าน Search Engine ภายใต้ชื่อโดเมน
www.aru.ac.th
2. Impact คื อ จ านวนการอ้ า งอิ ง เว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จากภายนอกที่ ลิ ง ก์ ม าเว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัย
3. Openness คือ จานวนไฟล์ข้อมูลเอกสารวิชาการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและ
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Rich File เช่น pdf, doc, docx, ptt, pttx, ps และ eps ที่นาเสนอบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
4. Excellence คือ จานวนบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-1(2)) เกณฑ์ Webometrics
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เกณฑ์การดาเนินงาน
2. มีการจัดอบรมแนะนาแนวทางในการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของ
Webometrics
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางในการจัดทา
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ ตามเกณฑ์ของ Webometrics ให้ กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ห้อง 31104

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-2(1)) บั นทึกข้อความเชิญอบรมการจัดทาเว็บไซต์ของหน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของ Webometrics /ภาพประกอบ
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เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มีการกากับติดตามในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ของ Webometrics
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตามการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ Webometrics ที่กาหนดไว้ โดยสานักวิทยบริการฯ
1. มีก ารจั ด ทาโครงสร้ า งเว็ บ ไซต์ใ ห้ กับ หน่ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ยฯ ให้ อ ยู่ภ ายใต้ โดเมนเนม
(Domain Name) ชื่อ www.aru.ac.th เดียวกัน
2. โดยมี Link จากภายนอกที่ Link มายังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
3. เผยแพร่เอกสารความรู้บ นเว็บ ไซต์ ซึ่งช่วยในการเพิ่มจานวน แฟ้มข้อมูล หรือแหล่งอ้างอิงของ
เว็บไซต์ สนับสนุนให้ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้ Mail กลางของมหาวิทยาลัย ฯ คือ
@aru.ac.th
4. เว็บไซต์เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์หรือ ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์

เว็บไซต์เดิม

เว็บไซต์ใหม่ที่ดาเนินการปรับปรุงแล้ว
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เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์เดิม

เว็บไซต์ใหม่ที่ดาเนินการปรับปรุงแล้ว

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บไซต์ใหม่ที่ดาเนินการปรับปรุงแล้ว

102
เว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบเดียวกัน และมีเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้นอีก
หลายเว็บไซต์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร และประสานงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น สามารถนาไปใช้กับการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ทัน
สถานการณ์

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-3(1)) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์แต่ละคณะ/สานัก/สถาบัน
เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีคณะกรรมการดาเนินงานกากับติดตามให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคณะกรรมการเพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานการ
พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ) ครั้งที่ 9/2563 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1

ตัวชี้วัด
Presence: จานวนหน้า เว็บไซต์
ของม ห าวิ ท ย า ลั ยที่ นั บ ผ่ า น
Search Engine ภายใต้ชื่อ
โดเมน www.aru.ac.th

เกณฑ์กากับติดตาม
1.1) พั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงาน
ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้
เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานอยู่ภายใต้
ชื่อโดเมนเนม (Domain Name)
เดียวกัน คือ aru.ac.th

ผล
จานวนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนเนม (Domain Name)
เดียวกัน คือ aru.ac.th จานวน 25 เว็บไซต์ ได้แก่
1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
https://www.aru.ac.th
2) เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://www.aru.ac.th/edu/
3) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://www.aru.ac.th/human/
4) เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
https://www.aru.ac.th/ms/
5) เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://www.aru.ac.th/sci/
6) เว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
https://www.aru.ac.th/arit/
7) เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
https://www.aru.ac.th/grad/
8) เว็บไซต์สานักงานอธิการบดี
https://www.aru.ac.th/ops/
9) เว็บไซต์สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
https://www.aru.ac.th/qa/
10) เว็บไซต์สถาบันวิจยั และพัฒนา
https://www.aru.ac.th/rdi/
11) เว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา
https://www.aru.ac.th/asi/
12) เว็บไซต์กองกลาง สานักงานอธิการบดี
https://www.aru.ac.th/central/
13) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา
https://www.aru.ac.th/dsd
14) เว็บไซต์กองนโยบายและแผน
https://www.aru.ac.th/plan/
15) เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
https://www.aru.ac.th/bi/
16) เว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมและดิจทิ ัลเพื่อการเรียนรู้
https://www.aru.ac.th/idlc/
17) เว็บไซต์ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
https://www.aru.ac.th/isc/
18) เว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษา
https://www.aru.ac.th/coop/
19) เว็บไซต์ศูนย์บริหารงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
https://www.aru.ac.th/webge/
20) เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
https://www.aru.ac.th/alumni/
21) เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า"
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2

3

ตัวชี้วัด

เกณฑ์กากับติดตาม

ผล
https://www.aru.ac.th/arucon/2020/
22) เว็บไซต์ระบบระบบราชภัฏอาสา"ทาความดีเพื่อแผ่นดิน"
https://www.aru.ac.th/volunteer/login.php
23) เว็บไซต์ระบบลงทะเบียนบัณฑิต
https://www.aru.ac.th/graduate/
24) เว็บไซต์ ISMAC 2020
https://www.aru.ac.th/ismac/2020/
25) เว็บไซต์ ระบบ ARU Flea Market
https://www.aru.ac.th/market/
Impact: จ า น ว น กา ร อ้ า ง อิ ง 2.1) จัดทาเว็บไซต์ให้น่าสนใจ ง่าย 2.1.1) เมื่อทาการค้นหาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยผ่าน
เว็ บ ไซต์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย จาก ต่ อ การใช้ ง าน และตรวจสอบ Google Search จะแสดงเว็บไซต์ปัจจุบันเป็น Link แรก
ภ า ย น อ ก ที่ ลิ ง ค์ ม า เ ว็ บ ไ ซ ต์ วิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
2.2) จานวนลิงค์จากภายนอกที่ลิงค์ 2.2.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัด การประชุม
มายังเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
วิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่
15-16 ธันวาคม 2563 เราได้มีการร่วมมือหน่วยงานภายนอก
และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการฯ
ให้กับหน่วยงานภายนอก 8 หน่วยงานดังนี้
1) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3) มหาวิทยาลัยรังสิต
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
6) สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
7) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
8) สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
Openness: จ านวนไฟล์ ข้ อ มู ล
เอกสารวิ ช าการที่ เ ผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในและ
มหาวิ ท ยาลั ย ในรู ป แบบ Rich
File เช่น pdf, doc, docx,
ppt, pptx, ps และ eps ที่
น า เ ส น อ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย

3.1) เผยแพร่ เ อกสารความรู้ บ น
เว็บไซต์ เพื่อช่วยในการเพิ่มจานวน
แฟ้ ม ข้ อ มู ล หรื อ แหล่ ง อ้ า งอิ ง ของ
เว็บไซต์ในการอ้างอิง

จานวนไฟล์ข้อมูลเอกสารวิชาการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในและมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Rich File ที่
นาเสนอบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จาแนกตามประเภทได้
ดังนี้
1) รูปแบบ pdf file จานวน 5,250 ไฟล์
2) รูปแบบ doc file จานวน 18 ไฟล์
3) รูปแบบ docx file จานวน 16 ไฟล์
4) รูปแบบ ppt file จานวน 1 ไฟล์
5) รูปแบบ pptx file จานวน 2 ไฟล์
6) รูปแบบ eps file จานวน 1 ไฟล์

3.2) สนับสนุนให้หน่วยงานภายใน 3.2.1) ได้จดั ทา Mail กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ นักศึกษาและบุคลากรใช้งาน คือ @aru.ac.th จานวน
เมลกลางของมหาวิทยาลัย
12,194 บัญชีผู้ใช้งาน (User Accounts)
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ตัวชี้วัด
เกณฑ์กากับติดตาม
ผล
Excellence: จานวนบทความที่ 4. 1) ส่ งเ ส ริ ม ให้ บุ ค ล า กร ส า ย 4.1.1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในช่วง
ถูกติพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น มี ปีงบประมาณ 2562-2563 จานวน 2 ผลงาน (ข้อมูลจาก
ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ระดับนานาชาติ

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-4(1)) มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ครั้งที่ 9/2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีอันดับในการจัด Webometrics Ranking ในช่วงอันดับ 1-20 จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง
ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ลาดับที่ 13 จากมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง ลาดับ
ที่ 57 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และลาดับที่ 6,550 ของโลก ข้อมูลจาก Ranking Web of
Universities (https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand) ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

(เอกสารหมายเลข สวท.2.4-5(1)) เว็บไซต์ https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

สวท.2..4-1(1)

คาสั่งที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
สวท.2..4-1(2) เกณฑ์ Webometrics
สวท.2.4-2(1) - บันทึกข้อความเชิญอบรมการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ของ Webometrics
- ภาพประกอบ
สวท.2.4-3(1) ภาพประกอบหน้าเว็บไซต์แต่ละคณะ/สานัก/สถาบัน
สวท.2.4-4(1) มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)
ครั้งที่ 9/2563
สวท.2.4-5(1)) เว็บไซต์ https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ :
นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
นางละเอียด
รามคุณ
นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
นายสายชน
คงคะพันธ์
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดาเนินงาน มีการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว ใน
การดาเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุ
คลลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้ ดังนั้น สานักจึง
ต้องมีแผนการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ส อดคล้องกับเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย มีการดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มการด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
3. มีคณะกรรมการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามต่อ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่ านการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ)
6. มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพิจารณา และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุด สีเขียวให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(1)) ค าสั่ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานและรวบรวมข้ อ มู ล ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.5
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อกาหนดภาระหน้าที่ให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว สอดคล้องตามพันธกิจ และการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ในการเป็นมหาวิทยาลัย
สีเขียว
(Green University) มีการกาหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว 8 หมวด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี มีเกณฑ์การดาเนินงาน 8 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(2)) คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(3)) เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
สานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่อวางแผน ดาเนินงาน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-1(4)) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2563
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2. มีการกากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายใน ตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็ น ประจ าทุ ก เดือ น เพื่ อ ก ากับ ติ ด ตาม ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิน งานห้ อ งสมุ ด
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-2(1)) เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563 แก่เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-2(2)) รายงานผลการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
3. มี ค ณะกรรมการด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามระบบที่ ก าหนดในข้ อ 2 และรายงานผลการติ ด ตามต่ อ
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
เป็นประจาทุกเดือน เพื่อ กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563
ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น การดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-3(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่
3/2563
สานักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดาเนินงานมาตรการการจัดการ
มลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร คณะกรรมการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงาน
5ส เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการด าเนิ น งานและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน 5ส ก าหนดมาตรการ ควบคุ ม และ
ประเมิ นผลการดาเนิ นงานกิจ กรรม 5ส ของส านักวิทยบริการฯ เพื่อนาผลการประเมินมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงสภาพบรรยากาศ พื้นที่ ให้เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และการดาเนินงานของบุคลากร
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-3(2)) คาสั่งที่ 09/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประเมินผล
การดาเนินงาน 5ส
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-3(3)) รายงานผลการดาเนินงาน 5ส
คณะกรรมการตรวจประเมิ น การด าเนิ น งานมาตรการการจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อควบคุมและติดตามมาตรการการจั ดการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารให้สะอาดและปลอดภัยต่อการเข้ามาใช้บริการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-3(4)) คาสั่งที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดาเนินงาน
มาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

110
เกณฑ์การดาเนินงาน
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีเครือข่ายความร่ว มมือกับห้องสมุดสี เขียว หรือ
เครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
กับสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(1)) เอกสารการ MOU
สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
KKU Maker Green ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(2)) รายงานผลการไปราชการ การเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว KKU maker Green ครั้งที่ 7
สานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดเขียว” ระหว่าง
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(3)) รายงานผลการไปราชการ การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การพัฒนา
ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาเครื อ ข่ า ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2563 มีการแบ่งกลุ่ม Workshop ในกลุ่มงาน
หอสมุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(4)) รายงานเข้ า ร่ว มสั ม มนาเครื อ ข่า ยส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานห้องสมุดสีเขียวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(5)) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
สานักวิทยบริการฯ มีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการใช้สื่อสารสนเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-4(6)) ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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เกณฑ์การดาเนินงาน
5. มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงานมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ)
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และกาหนดเป้าหมาย
ในการเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานัก
วิทยบริการฯ กาหนดตัวชี้วัด คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยตั้งค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ
60
ส านั ก วิท ยบริ การฯ ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ห้ อ งสมุด สี เขี ยว ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่ อ วัน ที่ 10
กันยายน 2563 ผลการประเมิน สานักวิทยบริการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-5(1)) รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจาปี พ.ศ.2563
เกณฑ์การดาเนินงาน
6. มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณา และนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจาปี
พ.ศ.2563 ต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23
กัน ยายน 2563 ณ ห้ องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิว เตอร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-6(1)) เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563 ได้เสนอแนะให้ สานักวิทยบริการฯ
ดาเนิน งานสานักงานสีเขีย ว (Green Office) ตามเกณฑ์การดาเนินงาน ในการบริห ารจัดการทรัพยากร
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสานักงาน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.5-6(2)) รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจาปี พ.ศ.2563
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.2.5-1(1)
สวท.2.5-1(2)
สวท.2.5-1(3)
สวท.2.5-1(4)
สวท.2.5-2(1)
สวท.2.5-2(2)
สวท.2.5-3(1)
สวท.2.5-3(2)
สวท.2.5-3(3)
สวท.2.5-3(4)
สวท.2.5-4(1)
สวท.2.5-4(2)
สวท.2.5-4(3)
สวท.2.5-4(4)
สวท.2.5-4(5)
สวท.2.5-4(6)
สวท.2.5-5(1)
สวท.2.5-6(1)
สวท.2.5-6(2)

ข้อมูลอ้างอิง
คาสั่งที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดาเนินงานและรวบรวม
ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
คาสั่งที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
“Green Library 2563”ประจาปี พ.ศ.2563
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2563
เอกสารการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
รายงานผลการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจาปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 3/2563
คาสั่งที่ 09/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประเมินผล
การดาเนินงาน 5ส
รายงานผลการดาเนินงาน 5ส
ค าสั่ ง ที่ 11/2563 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจประเมิ น การ
ดาเนินงานมาตรการการจัดการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร
เอกสารการ MOU
รายงานผลการไปราชการ การเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว KKU maker Green ครั้งที่ 7
รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการฝึ ก อบรม “การพั ฒ นาผู้ ตรวจประเมิ น
ห้องสมุดสีเขียว” ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562
รายงานเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเครื อ ข่ า ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจาปี พ.ศ.2563
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวประจาปี พ.ศ.2563

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2563
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน คะแนน
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
5 ข้อ
5
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการให้บริการที่สอดคล้อง
5 ข้อ
5
กับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
5 ข้อ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
4 ข้อ
4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
5 ข้อ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
6 ข้อ
5
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
4.80
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2
4.86

การบรรลุ
เป้าหมาย
/








ภาคผนวก

-1-

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 33/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับ กฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไป
อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพและบรรลุ เป้ าหมาย อาศัย อานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
1.3 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
กรรมการ
1.4 อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
กรรมการ
1.5 นางสาวเพลินตา
โมสกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานและพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
2. ก าหนด และก ากั บ นโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามพันธกิจ และดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานในทุกด้านตามพันธกิจ รวมทั้ง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
2.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
2.3 นางพรทิพย์
เดชรอด
2.4 นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2.5 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2.6 นางละเอียด
รามคุณ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.7 นางสาวเมตตา…

-22.7 นางนภารัตน์
2.8 นางสาวเมตตา
2.9 นายนิทัศน์
2.10 นายจิรทีปต์
2.11 นางสาวนัยนา
2.12 นางสาวพัชราภรณ์
2.13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
2.14 นางสาวยุธิดา
2.15 นายสายชน
2.16 นายเจษฎา
2.17 นายกสิพงษ์
2.18 นายภูวนาถ
2.19 นายมานิช
2.20 นายอานาจ
2.21 นายณเรศณ์
2.22 นางสาวมัทนียา
2.23 นางยุพิน
2.24 นางสาวรสสุคนธ์
2.25 นางสาวฐิติรัตน์

จาเนียร
สังข์ทอง
รสโอชา
น้อยดี
เพียรคงทอง
ต่อดอก
จันทร์สิงห์
เข็มปัญญา
คงคะพันธ์
สุขสมพืช
กสิพันธ์
นาควรรณกิจ
โชติช่วง
แก้วภูผา
จิตรัตน์
หามาลัย
กิจที่พึ่ง
คาสอน
ขาวบริสุทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้ า หมาย วางแผน ก ากับ ดู แ ลและติ ด ตามการดาเนิ นงานประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาเนินงานตามแผน
3. พิจารณา และกลั่ นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละรอบปีการประเมิน
5. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ให้คาปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายใน ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-3/12. ประสานงาน...
12. ประสานงานและอานวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการดังกล่ าวปฏิบัติห น้าที่ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บูรณาการความเชื่อมโยงปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับปฏิทินการดาเนินประกันคุณภาพ แผนการประเมิน และแผนการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563)
แผนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพ
(P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการ
ประเมิน (D)
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในรอบ 6 เดือน
5. ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายในรอบ 9 เดือน

6. จัดทา SAR เตรียมรับการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ (C)
8. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) (A)
9. ประชุมทบทวนแผนสานักฯ
10. ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
11. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักฯ
12. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ (KM)
13. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสีย่ ง

ส.ค.

ปี พ.ศ.2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
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พ.ค.

ปี พ.ศ.2563
มิ.ย.
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ
มหาวิทยาลัย
ประชุมทบทวนแผน
งานประกันคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพสานักฯ
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ
ประชุมการจัดการความรู้ (KM)
ประชุมแผนบริหารความเสี่ยง

