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(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

บทสรุปผู้บริหารการประเมินตนเอง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบ
โจทย์ โ ลกแห่ ง อนาคต Smart University โดยคำนึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น และผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็ น ศู น ย์ ร วมความรู้ ท างวิ ช าการ และเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นการให้ บ ริ ก าร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
เพื่อส่งเสริม พันธกิจ คือ 1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขั บเคลื่อนระบบสารสนเทศของ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ให้ เป็ น เลิ ศพร้อ มให้ บ ริก าร 2. พั ฒ นาองค์ ก รเพื่ อเป็ น ศูน ย์ กลาง
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ทัน สมัย มีความก้าวหน้า และการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณ ภาพ
3.พัฒ นาการบริห ารจั ดการองค์กรอย่ างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒ นาที่ตอบโจทย์โลกแห่ งอนาคต Smart
University โดยคำนึ งถึ งความยั่ งยื น และผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และ4. ยกระดั บ องค์ ค วามรู้ เพื่ อ จั ด
การศึกษาอย่ างมีคุณ ภาพและเป็น องค์กรชั้นนำในการพัฒ นาท้องถิ่น มีการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ จำนวน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการประเมินเท่ากับ 5 คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
จำแนกตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

จุดเด่น
1. ผู้บริหาร มีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เป็นรูปธรรมและชัดเจน
3. มีการบริการห้องสมุดเชิงรุก
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดรับต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย
และการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมแห่ งการเรีย นรู้ที่ ต้ องมี ก ารพั ฒ นาในเชิงรุก มากขึ้น โดยการมุ่งสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่ อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ได้อย่างแท้จริง

คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญต่อหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพการติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยยึด
แนวทางการประเมินคุณภาพของ สป.อว. เป็นกรอบของการประเมินคุณภาพ ดังข้อมูลในรายงานการประเมิน
ตนเอง/ตรวจสอบ Self-Assessment Report (SAR) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายการ
บริหารงานภายใน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในเนื้อหาของรายงานการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จะประกอบไปด้ ว ยบทสรุ ป
ผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายชื่อผู้บริหาร จำนวนบุคลากร ข้อมูลพื้นฐาน ฯลฯ งบประมาณ
อาคารสถานที่ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่
ผ่านมา และมีการรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีการแสดงเอกสารที่ใช้
อ้างอิงปรากฏต่ อ การตรวจประเมิ น กั บ คณะกรรมการตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษาภายใน จำนวน 2
องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการดำเนินงานฯ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพหน่วยงาน หวังอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จักนำข้อมูลของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน้า
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
รายชื่ อ ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จำนวนผู้บริหารและบุคลากร
งบประมาณและอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ภาคผนวก
คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 25/2563
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1
1
4
5
6
6
9
13
17
18
18
50
76
83
83
103
113
131

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
สำนั ก วิท ยบริ ก ารในอดี ต เป็ น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรีย นฝึ ก หั ด ครูพ ระนครศรีอ ยุ ธ ยา มี พั ฒ นาการ
ตามลำดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ที่ 96 ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมาได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติม
อาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหั ด ครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวม
หนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดสอนนักศึกษาภาคค่ำเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มีพื้นที่บริก ารนักศึกษาที่เพิ่ม
จำนวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่ มก่อ สร้างอาคารหอสมุดเป็น อาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่ นดิ นในการ
ก่อสร้าง รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
สิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ
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 ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ.2538 (ฉบั บ ร่ าง) ได้ เปลี่ ย นฐานะวิ ท ยาลั ยครู
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และให้ ฝ่ ายหอสมุ ด เป็ น “สำนั ก วิ ท ยบริก าร”
ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น
รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
ออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก ลักษณะ
อาคารได้เพิ่มพื้น ที่ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 33.8 ล้ านบาท และค่าวัส ดุ
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร จำนวน 12 ล้านบาท
พ.ศ.2543 นำระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้
พัฒนางานบริการ ยืม-คืนสิ่งพิมพ์ เป็นระบบยืม–คืน ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูล
บรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสำนักวิทยบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และ
ปลายปีเดียวกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม ทำให้
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มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยั งประโยชน์และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสำนักวิทยบริการฯ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 เปิ ด ให้ บ ริ ก ารอาคารบรรณราชนคริ น ทร์ และได้ ท ำการย้ า ยหนั ง สื อ จากอาคาร
สำนักวิทยบริการ (อาคาร 15) ไปให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) พร้อมให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ และได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษาพร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้ จั ดทำเว็บ ไซต์เครือ ข่ายครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา เพื่ อการปฏิ รูป การเรียนรู้
สำหรับให้บริการครูอาจารย์ทางด้า นการเรียนการสอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข้อมูลต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้ง
มีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ ย นจากสถาบั น ราชภั ฏ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 มาด้วย
เพื่อให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการกลางสำหรับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณแผ่นดิน , งบบำรุง
การศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่สำหรับห้องปฏิบัติการ 31109, 31119 และ 31121 ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถ
เข้ามาใช้บริการได้
ปีงบประมาณ 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ได้รับงบประมาณจากหลายภาคส่วน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์ข้อมูลสำรองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ)มาให้ในการจัดหาระบบไฟฟ้าสำรอง
ได้ แ ก่ UPS เครื่ องกำเนิ ดไฟฟ้ า และระบบปรับ อากาศความเที่ ย งตรงสู ง รวมทั้ งเครื่อ งแม่ ข่ายของระบบ
ฐานข้อมูลจั งหวัด , งบสนับ สนุ นจากมูลนิ ธิพระมงคลบพิตรโดยท่านปัญ ญา น้ำเพชร ประธานมูล นิธิ โดยมี
ข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่
เป็น (Web-based Application) เพื่อทดแทนระบบเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี 2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น เช่น
ระบบ e-book, ระบบคลั งข้อสอบ, ระบบบริก ารการศึกษา, ระบบบริห ารอาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ , ระบบ
บุคลากร, ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ e-meeting, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่
ทำหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย (Core Switch) โดยมีความเร็วแกนกลาง (backbone) 10 Gbps
นอกจากนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดย
เปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ.ศ.2551 ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center)
ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini TCDC) เป็น
ศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง miniTCDC ที่อาคารบรรณ
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ราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัดนิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่าจะ
เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์
หนังสือทุกปี สำหรับระบบเครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps.
ผ่านเครือข่าย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่ม มีก ารพั ฒ นาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติ ดตั้ งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า)
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องสำหรับบริการนักศึกษานอกเวลาเรียนที่
ห้องสมุดจำนวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.
2550” ให้บริการสำเนาระบบ EDLTV ให้กับโรงเรียนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับศูนย์ข้อมูลแบบ 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
ยกเลิกเครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการ
ซ่อมบำรุ งที่ ทำได้ย าก, ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล ขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่ว งปลายปี มหาวิทยาลัยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ มหาอุท กภั ย สำนักวิท ยบริการฯ ก็ได้รับ ผลกระทบ มีความเสี ยหายเกิดขึ้นทั้ ง
ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ และได้ทำการปรับปรุง
อาคาร 100 ปี จำนวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จำนวน 6 จุด ได้ทำความร่วมมือกับ
หน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 70 เครื่อง ห้อง 31104 และจัดหา
ห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษาอาเซียน
พ.ศ.2559 จั ด ตั้งศูน ย์ ท ดสอบอบรมคอมพิ ว เตอร์ (MOS) ทำความร่ว มมื อ การใช้ฐ านข้อ มูล IG
Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 100 เครื่อง และพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 2 เครื่อง , จัดหา
ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2
รายการ ได้ทำความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการ
ลอกเลียนวรรณกรรม ทำความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจำนวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง และ
เพิ่มหลอดประหยัดไปแบบกระตุก
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พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒ นาห้องมินิเธียร์เตอร์ ห้องบริการสื่อ
มัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ.2564 สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จัด ซื้ อระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒ นาที่ตอบโจทย์โลกแห่ ง
อนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทาง
วิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
พันธกิจ
1. พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการ
บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต
Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. ยกระดับองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart University โดยคำนึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. การให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)
เอกลักษณ์
เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดี
รองอธิการบดียุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการสำนัก

คณะกรรมการประจำสำนัก

รองผู้อำนวยการสำนัก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อำนวยการสำนัก
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการสำนัก
ฝ่ายวิทยบริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานวิทยบริการ

- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานบริหารระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์
ข้อมูล

- งานบริหารและเลขานุการ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
- งานวิทยวิชาการ
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3. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ สำนัก/สถาบัน
3.1 คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
3. อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย
เลิศรัตนเคหกาล (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
4. ว่าที่ร้อยตรีจราวุฒิ
อำนักมณี
(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. อาจารย์วรางคณา
ปัญญามี
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร
จันตะนี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ
กันอ่ำ
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. จำนวนผู้บริหารและบุคลากร
4.1 รายชื่อผู้บริหาร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช

ปุริสังคหะ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
3. อาจารย์ทัศนี
4. อาจารย์กันยาลักษณ์
5. นางสาวเพลินตา

ณ หนองคาย
สุทธิวงศ์
โพธิ์ดง
โมสกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
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4.2 จำนวนบุคลากร
1. งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
2. นางสาวรสสุคนธ์
คำสอน
3. นางพรทิพย์
เดชรอด
4. นางศิริพร
แจ่มจำรัส
5. นางสาวกัลยา
จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

2. งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางนภารัตน์
จำเนียร
2. นายนิทัศน์
รสโอชา

บรรณารักษ์ ชำนาญการ
บรรณารักษ์

3. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางละเอียด
รามคุณ
พนักงานพิมพ์ ส.3
2. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
3. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
บรรณารักษ์
4. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง บรรณารักษ์
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
บรรณารักษ์
6. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
7. นางศศินันท์
เล้าประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
8. นายเจษฎา
พานแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
9. นายทิพย์
รามคุณ
เจ้าหน้าที่เงินรายได้สำนัก
4. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
2. นายจิรทีปต์
น้อยดี
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
3. นางสาวยุธดิ า
เข็มปัญญา
บรรณารักษ์
4. นายสมยศ
เฉลยมณี
บรรณารักษ์
5. นางสาวอัญชรีพร
เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
6. นายสมชาย
เพ็ญสุข
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
5. งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายสายชน
คงคะพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2. นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นายมานิช
โชติช่วง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
5. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
6. นายอำพล
เกิดชนะ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
7. นางสาวชลธิชา
สว่างอารมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
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6. งานบริหารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายณเรศณ์
จิตรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นายเจษฎา
สุขสมพืช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
7. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นายอำนาจ
แก้วภูผา
2. นางสาวมัทนียา
หามาลัย
3. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

8. คนงานอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางนงรักษ์
เกษมสังข์
2. นางสาวสมศรี
รัมมะมนต์
3. นางบุปผา
ชมวงษ์
4. นางเบญจา
ผลโต
5. นางพลอยนภัส
เพ็ชรวงษ์
6. นางจินดา
ไพยกาล
7. นางมาลี
รื่นรมย์
8. นางอุษา
บุญโสม
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5. งบประมาณและอาคารสถานที่
โครงการ/กิจกรรม
งบแผ่นดิน
1. บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน
2. ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน
3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ
4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
5. หนังสือ
6. วัสดุ
7. ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ประจำปี จำนวน 1 งาน
8. ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี จำนวน 1 งาน
9. ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server ประจำปีจำนวน 1งาน
10. ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
11. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ
12. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์
13. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus
14. ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน
15. บำรุงรักษา domain name aru.ac.th
16. ค่าซ่อมบำรุงครุภณ
ั ฑ์และอาคารสถานที่
17. ค่าวัสดุ
18. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
19. บำรุงรักษาครุภณ
ั ฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch)
20. ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
21. ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
22. ปรับปรุงบัวตกแต่งภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
23. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
24. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
25. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก
26. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
27. ระบบเครือข่ายแกนหลัก
28. ARIT Go To Green Office
29. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล
31. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
32. ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้รับจากการยอมรับจากกรมการพัฒนาชุมชน
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29,960.00
250,000.00
353,000.00
600,000.00
900,000.00
367,040.00
99,510.00
22,684.00
43,816.50
235,400.00
128,400.00
642,000.00
99,000.00
73,115.00
856
400,000.00
683,348.50
182,970.00
288,900.00
1,073,000.00
1,647,000.00
284,000.00
990,000.00
1,675,000.00
2,193,700.00
1,969,800.00
5,237,100.00
80,000.00
10,000.00
1,897,000.00
800,000.00
800,000.00
24,056,600.00
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โครงการ/กิจกรรม
งบบกศ.
1. หนังสือ
2. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ ง
3. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine)
4. ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้
6. กิจกรรม Library and IT Fair
7. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารบรรณราชนครินทร์
8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสำนัก (ค่าเบี้ยประชุม, ค่าพาหนะ)
9. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)
10. วัสดุ
11. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
12. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ
13. งานประกันคุณภาพ
14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
15. กรงเหล็กคัดแยกขยะ
16. วัสดุสื่อสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Literacy)”
รวม
งบบกศ.เพิ่มเติม
1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
รวม
งบกศ.บป.
1. หนังสือ
2. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
3. ถังดักไขมัน
4. เครื่องปริ้นใบเสร็จ
5. วัสดุ
6. ค่าสาธารณูปโภค
รวม
งบบัณฑิต
1. หนังสือตำราวิชาการ
2. วัสดุ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
181,000.00
200,000.00
28,980.00
18,000.00
14,000.00
25,000.00
210,100.00
60,600.00
3,225.00
211,895.00
200,000.00
20,000.00
96,600.00
300,000.00
12,000.00
20,000.00
9,600.00
1,611,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
100,000.00
240,000.00
17,500.00
14,000.00
20,500.00
8,000.00
400,000.00
77,000.00
77,000.00
154,000.00
27,421,600.00

11
อาคารสถานที่
พื้นที่บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา มีอาคารเป็นเอกเทศรวม 3 อาคาร ได้แก่ อาคารวิทยบริการ
(อาคาร 15) อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 29) และอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร
31) มีเนื้อที่ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้แบ่งพื้นที่ดำเนินการให้บริการดังนี้
1. อาคารสำนักวิทยบริการ มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ
ชั้นที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก จำนวน 100 ที่นั่ง
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
มุมสบาย
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย
ห้องบริการมินิเธียเตอร์
มุมบริการฉายภาพยนตร์
เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ห้องราชวงศ์
ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้
ชั้นที่ 1 บริการรับฝากของ (ล็อกเกอร์)
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการวารสารปัจจุบัน
นิทรรศการหมุนเวียน
บริการลงทะเบียน Wi-Fi สำหรับบุคคลภายนอก
มุมหนังสือใหม่
บริการยืม – คืน หนังสือ
บริการยืม ระหว่างห้องสมุด
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการ Tablat 14 เครื่อง
บริการหนังสือเยาวชน
ห้องสมุดสีเขียว
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
บริการวารสารล่วงเวลา กฤตภาค จุลสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ห้องเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
บริการหนังสืออ้างอิง
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บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
บริ ก ารเอกสารประกอบการสอนหนั ง สื อ ตำรา อาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 3 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม
บริการหนังสือตำราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องสมุดกฎหมาย
บริการถ่ายเอกสาร
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตำราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตำราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
ห้องสมุดมนุษย์
ห้องอาเซียน
ห้องประชุมรวงผึ้ง
บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร
ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ควบคุมดูแลระบบ
ระบบฐานข้อมูล
ระบบเว็บเซิฟเวอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ห้องปฏิบัติการ Multimedia
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบยืนยันตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
บริการลงทะเบียน ARU-Wi-Fi
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
วันเสาร์
หมายเหตุ

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

ปิดบริการเฉพาะวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
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6. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
1. สร้างมาตรการในการลดความเสีย่ งใน งบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง
ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 วาระเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง โดยให้ข้อเสนอแนะ เพียง 2 ข้อ คือ
1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ
โดยได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง ซึ่งผลการดำเนินงาน เป็นดังนี้
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด
ปัจจัยเสี่ยง
1.1 สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้
1.2 มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้
1.3 สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เช่น หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ
ปัจจัยเสี่ยง
2.1 ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
2.2 ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
2.3 อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้
หมายเหตุ : พ.ศ.2565 ซื้อ Core Switch เพิ่ม และ สวิตซ์ปลายทาง
2.4 การบุกรุกโจมตีจากภายนอก
ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
หมายเหตุ : พ.ศ.2566 ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อที่จะปรับปรุงกฎ ของ Firewall ต่อไป

14
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2564
เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทย
1. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการจัดการ บริการฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดปฏิทินและวางแผนการดำเนินงาน กำหนดประเด็นการ
ความรู้ ในทุกงานจนเป็นคู่มือที่สนับสนุน จัดการความรู้ (KM)
การทำงานต่อไป
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. บุค ลากรเข้าร่วมกิ จกรรมจัด การความรู้ จำนวน 19 คน จากกลุ่ม เป้ าหมาย จำนวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีการจัดการความรู้ จำนวน 1 งาน จากที่กำหนดไว้ตามแผน 1 งาน คิดเป็นร้อยละ 100
3. มีการจัดทำคู่มือ จำนวน 1 ฉบับ จากที่กำหนดไว้ตามแผน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน
1. มอบหมายหัวหน้างานทำการกำกับ
1. มีการจัดกิจกรรมสอนงาน กำกับติดตาม เพื่อให้บุคลากรพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยหัวหน้า
ติดตาม สอนงานให้แก่บุคลากรเพือ่ พัฒนา งาน จำนวน 3 ครั้ง 17 คน
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ มีบุค ลากรได้รับชำนาญการเรียบร้อย จำนวน 3
คน คือ
- นางยุพิน กิจที่พึ่ง
- นางนภารัตน์ จำเนียร
- นายจิรทีปต์ น้อยดี
จากบุคลากรที่มีคุณสมบัติ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำความร่วมมือกับสาขาวิทยาการ
2. สำรวจทุกคณะที่มีหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างบทเรียนออนไลน์
กับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
สารสนเทศเพื่อสร้างหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับ Disruptive Technology ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อวันที่ 12-28 พฤษภาคม
ควรสรุปข้อเสนอแนะในการให้บริการเป็น 2564 มี ผู้ ต อบแบบสอบถาม จำนวน ทั้ งหมด 462 คน เป็ น ชาย 169 คน หญิ ง 293 คน ผลสรุ ป
ประเด็ น เพื่ อ นำไปพั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร ข้อเสนอแนะ จำแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารได้ ต รงตามความ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ต้องการได้
2. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.95
ทั้งนี้จากประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ดำเนินการพัฒนาบริการฯ ดังนี้
1. มีบริการในรูป แบบออนไลน์มากขึ้น เข่น บริการค้นหาหนั งสือเพื่ อการยืม (book.aru.ac.th)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Aru Digital Workflow)
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม แจ้ งข่ า วสารของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มากขึ้ น และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น เพจสำนักฯ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์
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3. มีบริการตอบคำถามออนไลน์ที่หลากหลายช่องทาง เช่น เพจสำนักฯ เพจไอที เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินการ โดยกำหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. ควรมี ก ารนำสถิ ติ ก ารใช้ บ ริ ก าร
1. มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากทุกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
ห้องสมุดของ
2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมหลักสูตรมากขึ้น
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคณ ะมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
3. มีการพัฒนากระบวนการประเมินทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
วางแผนและพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ให้ ต รงกั บ
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้ ประจำปี 2564 วันที่ 24-25 มี.ค.63 มี
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
การมอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน โดยมีการแยกประเภทเป็นประเภทนักศึกษา อาจารย์ และมีการมอบ
รางวัลแก่คณะที่มีสถิติการยืมมากที่สุด
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT
2. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้บุคลากร
Fair โดยเชิ ญ สำนั ก พิ ม พ์ ม าจั ด แสดงหนั งสื อตำราวิชาการ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา ร่ว ม
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใช้ คัดเลือกหนังสือตำราวิชาการ นำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ทรัพยากรห้องสมุดในการค้นคว้า เพื่อขอ
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาส 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัด
1. วางแผนในการดำเนิ น งานสนั บ สนุ น สอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานการจัดสอบ จำนวน 2 ครั้ง
การจั ด สอบสมรรถนะและทั ก ษะด้ า น ครั้งที่ 1/2554
ดิจิทัลของนักศึกษา ให้เป็นไปตามสัดส่วน - จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่คณะจัดส่ง 203 คน
ตามแผนที่ ก ำหนด และจั ด กิ จ กรรม - จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบในระบบ
144 คน
โครงการให้นักศึกษาเตรียมพร้อมในการ - จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ
36 คน
สอบให้ผ่านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 25
ครั้งที่ 2/2564 เป็นการสอบในรูปแบบ Online
- จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
835 คน
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบในระบบ
598 คน
- จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ 473 คน
ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 79.09
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สำหรับการสอบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวม 1,038 คน
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่เข้าสอบในระบบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวม 742 คน
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่สอบผ่าน
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวม 509 คน
เมื่ อ ทดสอบรวมทั้ ง 2 ครั้ ง พบว่ า ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย (ในปี ที่ ป ระเมิ น ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะ
ร้อยละการเข้าสอบ ของนักศึกษาทั้งหมด
71.48 คน
ร้อยละการสอบผ่าน ของนักศึกษาที่เข้าสอบ
68.60 คน
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2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการจัดทำตัวบ่งชี้นี้ แต่
พั ฒ นาการจั ด อั น ดั บ มห าวิ ท ยาลั ย สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดประชุมวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานการจัดอันดับเว็บไซต์
Webometrics Ranking โดยตั้งเป้าหมาย webometrics ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยปัจจุบันจากการวิเคราะห์
ให้ สู ง ขึ้ น ลำดั บ ที่ 1-10 โดยอาจมี ก าร พบว่า อยู่ในลำดับที่ 19
ราย งาน ผ ล อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งแ ย ก ต า ม
หน่วยงานภายในให้คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ทราบเพื่ อ เป็ น การ
กระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดลำดับมหาวิทยาลัย และให้ท้องถิ่นที่ใช้
ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการอ้ า งอิ งใน
เครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดลำดับที่
สู ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาทั ก ษะของ
นักศึกษามากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด
และได้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และเข้ารับการตรวจประเมินวันที่ 30 สิงหาคม
2564 ผลการประเมินได้ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สรุป องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามองค์ประกอบของสำนัก/สถาบัน จำนวน 2 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ โดยเรียงลำดับตัวบ่งชี้ที่รับการ
ประเมิน ดังนี้
องค์
ตัวบ่งชี้
ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ผลการดำเนินตามตัวบ่งชี้คุณภาพภายใน มีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นางพรทิพย์ เดชรอด นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
นางนภารัตน์ จำเนียร นางยุพิน กิจที่พึ่ง
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : หน่วยงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องให้ความสำคัญกับ
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจำสำนัก/สถาบัน ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของสำนัก/
สถาบัน ให้ มีป ระสิทธิภาพ สำนัก/สถาบั น จะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้ มีคุณ ภาพ เช่ น ต้องมีการจัด
ทำแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจน
มี การจั ด การความรู้ การจั ดทำแผนการบริ ห ารทั้ งบุ คลากร การเงิ น ความเสี่ ยง และการประกั นคุ ณ ภาพ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี) ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมิน
ผลลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี) สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
3. ดำเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจั ยภายนอกหรือปั จจัย ที่ไม่ส ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี)
ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมิน
ผลลั พ ธ์ มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ต ามกรอบเวลาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี ) มี ก ารประเมิ น ความสำเร็ จ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชาการ และ นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์
โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวม
ความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
พันธกิจ
1. พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการ
บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต
Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4. ยกระดับองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารงาน
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรทางเทคโนโลยี และขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเลิศในการให้บริการ
2. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้
3. พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ที่ ต อบโจทย์ โ ลกแห่ งอนาคต Smart Library โดยคำนึ งถึ งความยั่ งยื น และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office
4. สนับสนุนวิทยวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(1) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(2)) คำสั่งที่ 23/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(3)) คำสั่งที่ 24/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(4)) คำสั่งที่ 35/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
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สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.25632565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกั น คุ ณ ภาพ เรื่ อ ง ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทำแผนและพั ฒ นางานสำนั ก วิ ท ย บริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ตราด โดยมีบุคลากร
ของสำนักเข้าร่วม จำนวน 19 คน และได้รับความร่วมมือจาก นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กองนโยบายและแผน มาให้ความรู้ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(5)) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สำนั กวิท ยบริการฯ มีแผนปฏิ บั ติราชการประจำปี ได้มีการจัดทำแผนปฏิบั ติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียด
ดังนี้
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็น ห้องสมุ ดสรรพสิ่ ง
(Library Of Things)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการวิทยวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
Smart University
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้
ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality)

โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด

ตัวชี้วัด
1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
1. ระดับ ความพร้อ มและวุฒิ ภ าวะในการพั ฒ นาไปสู่รัฐ บาล
ดิจิทั ล (Digital government maturity domain and aria :
MDA)
2. ร้อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย (ในปี ที่ ป ระเมิ น ) ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ เ ข้ า ทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

หน่วยนับ
รูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
1

ร้อยละ
ระดับ
6/6

85
Connected
Government

ร้อยละ

50

เครือข่าย

1

1. ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัด จำนวนตำบล
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ 2. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ จำนวนครัวเรือน
คนในชุมชนฐานราก
ยกระดับรายได้
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว
ผลิตภัณฑ์
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(6)) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30
20
1
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สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการดำเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของแผน ทั้งหมด 8 กิจกรรม/โครงการ ดำเนินบรรลุเป้าหมาย 8 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ
เป้าประสงค์
ที่
1 1 ) มี ท รั พ ย า ก ร
สารสนเทศ สนั บ สนุ น
การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การจั ดการศึ ก ษา การ
วิจัยและนวัตกรรม
2 1) พั ฒ นาสมรรถนะ
นั ก ศึ ก ษ า ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้ นที่ รับ ผิดชอบ
ให้ มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจต่ อ การใช้
งานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่าง มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ
ของแผน

1.1.1 พั ฒ นาสำนั ก วิ ท ย 1) มี บ ริ ก ารใน รู ป แบ บ ออน ไล น์ รูปแบบ
1
1
บริ ก ารและเทคโนโลยี e-Service อย่างน้อยปีละ 1 บริการ
ส า ร ส น เท ศ ให้ เป็ น 1) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ
85
89.16
ห้ อ ง ส มุ ด ส ร ร พ สิ่ ง
(Library Of Things)

2 .2 .1 พั ฒ น า ด้ า น 1) ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะใน ระดับ
Connected
6/6
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
6/6
Government
มุ่งไปสู่ค วามเป็ น Smart ( Digital government maturity
University
domain and area : MDA)
วัตถุประสงค์ของแผน

2) ร้อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย
(ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา ที่ เข้าทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ร้อยละ

50

71.48



-

ผลการดำเนินงาน
บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 โครงการ
1. ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ARU Digital
Workflow)
2. ระบบบริหารงบประมาณการเงินการคลัง ระบบ
บัญชี 3 มิติ
3. ฐานข้ อ มู ล ตำบล จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
จ.อ่างทอง
4. ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของสำนั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2564
5. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
6. ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ARU Digital
Workflow)
ผลการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”
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ลำดับ
ที่

3

เป้าประสงค์

1) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบใน
ก า ร จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ข้ อ เท็ จ จริ ง ส่ ง เสริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ยกระดั บ รายได้ ข อง
ชุมชนในพื้นที่บริการ

วัตถุประสงค์ของแผน

3 .3 .1 ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
ให้บริการองค์ความรู้ทาง
วิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
(High Quality

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
หน่วยนับ
ของแผน
3) เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสี เครือข่าย
เขียว

1) ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ข อ ง จั ง ห วั ด
พ ระนค รศ รี อ ยุ ธ ยา แล ะจั ง ห วั ด
อ่างทอง
2) จำนวนครั ว เรื อ นที่ ให้ ค วามรู้ แ ละ ร้อยละ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดั บ
รายได้
3) ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการ ผลิตภัณฑ์
ยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว

ค่าเป้าหมาย

ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการ ดังนี้
1.ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ร่วมมือต่อเนื่องกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยการเข้า
รั บ การตรวจประเมิ น สำนั ก งานสี เขี ย ว ประจำปี
พ.ศ.2564 ในวั น ที่ 30 สิ งหาคม 2564 ผลการ
ประเมินได้ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
3. ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้
ถังดับเพลิงจากบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เก็บข้อมูลพื้นฐานของ
ตำบลในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั ง หวั ด
อ่างทอง เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็น
จำนวน 85 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 30
รายงานโครงการยุทธศาสตร์ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3



-

30

30



-

20

22



-

1

1



-

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(7)) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด พ.ศ.2564

เมื่ อ วั น ที่ 15 กั น ยายน 2564 ได้ ด ำเนิ น การจด
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
แม่ลา ตำบลแม่ลา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในสำนักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(8)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกัน
คุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเร่งรัด
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นประจำทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(9)) บันทึกข้อความ อว 0629.1.2/ว2 ขอเชิญ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ปี ละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(10)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(11)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2564
จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรโน 2019 สำนักวิทยบริการฯ มีก ารปรับแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด
2,334,900 บาท
2. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,050,000 บาท
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,300,000 บาท
4. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,587,600 บาท
5 โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,782,500 บาท
งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
341,020 บาท
2. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2,307,780 บาท
3. โครงการวิทยวิชาการ
49,200 บาท
4. โครงการห้องสมุดสีเขียว
20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,718,000 บาท
งบกศ.บป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
250,000 บาท
2. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
150,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
400,000 บาท
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-1(12)) คำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565
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เกณฑ์มาตรฐาน :
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี)
สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม คณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 เพื่อกำหนดวิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ณ พบทะเล
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ตราด
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(1)) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิ บัติราชการ ระยะ 5 ปี
(ระยะแรก 3 ปี) ให้แก่บุคลากร โดยมีการมอบหมายกลุ่มงานให้ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ติดตาม
ผลการดำเนิ น งานโดยการประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เป็นประจำทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สำนั กวิทยบริการฯ มีการจั ดทำแผนปฏิ บัติ ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อกำหนด
แผนงานโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดในการจัดสรรงบประมาณได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมและตามลำดับ
ความจำเป็นความเร่งด่วน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(3)) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2564)
ผู้บ ริห ารสำนั กวิท ยบริการฯ มีการถ่ายทอดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด โดยจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ กั บ บุ ค ลากรของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ รับ ทราบ
ซึ่งกำหนด 4 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด โดยมีการมอบหมายกลุ่มงานให้ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(4)) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ในวันที่ 8 มีนาคม
2564 โดยกำหนด 3 กลยุ ท ธ์ 8 ตั ว ชี้ วั ด และมี ก ารมอบหมายการดำเนิ น งานกิ จ กรรมตามกลุ่ ม งาน
ให้ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจ และสอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(5)) ภาพประกอบการประชุม
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(6)) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยริการมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-2(7)) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑ์มาตรฐาน :
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรื อปั จ จั ย ที่ ไม่ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่งผลต่ อการดำเนิ น งานตามพั น ธกิจ ของหน่ว ยงานและ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดำเนินงาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ สร้างมาตรการในการลดความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง ดังนี้
ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)
2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล และติดตามแผนบริหารความเสี่ยง คำสั่งที่ 34/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(1)) คำสั่งที่ 34/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
โดยมีการประชุมเพื่อทบทวนการกำหนดหัวข้อความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่
28-30 ตุ ล าคม 2563 ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รี ส อร์ ท จ.ตราด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรของ
สำนักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(2)) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ครั้ งที่ 1/2564
วันจัน ทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกำหนดประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามพันธกิจของสำนักวิทย
บริการฯ จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านห้องสมุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(3)) รายงานการประชุ มคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริห ารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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สำนักวิทยบริการฯ ได้นำประเด็นและวิเคราะห์ความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เพื่อขอความเห็นชอบและรับข้อเสนอแนะ ดังนี้
ความเสี่ยง

ปัจจัยเสียง

ประเภทความเสี่ยง

1. ความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ต่ อ
การปฏิ บั ติ ง าน และการให้ บ ริ ก าร
ห้องสมุด
2. ลิขสิทธิ์ในการให้บริการ

1. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ
2. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เช่น หนู
นกพิราบ ปลวก กระรอก งู
การทำซ้ ำ การเผยแพร่ การดั ด แปลง โดยที่
เจ้าของไม่ได้อนุญาต
3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
4. ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการให้ บ ริ ก าร 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง
ระบบสารสนเทศ
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)
2. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก
3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
4. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย

ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านกฎหมาย
ข้อกำหนดผูกพัน องค์กร (C)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)
ด้านการปฏิบัติงาน (O)

โดยคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ให้ความเห็นชอบการกำหนดหัวข้อความเสี่ยงและระบุ
ปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ความปลอดภั ย และ
สุ ข อ น า มั ย ต่ อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ก า ร
ให้บริการห้องสมุด

ปัจจัยความเสี่ยง

1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ
3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน
เช่น หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู
2. ความไม่ต่อเนื่องในการ 1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง
ใ ห้ บ ริ ก า ร ร ะ บ บ (ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)
สารสนเทศ
2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

ลำดับ
ความเสี่ยง

จัดลำดับ

5
4
3

5
3
2

25
12
6

1
2
3

1

4

5

20

1

2

3
2
2

5
5
4

15
10
8

2
3
4

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(4)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
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สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน โดยจัดทำมาตรการ
เพื่อควบคุมความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข ลด และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปัจจัย พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบ
มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
1. ความปลอดภัยและ 1. ภั ย ธรรมชาติ และ
1
สุ ข อ น ามั ย ต่ อ ก าร การแพร่ระบาดของ เชื้อ
ปฏิ บั ติ ง าน และการ ไวรัส
ให้บริการห้องสมุด

ประเภท
ความเสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ความเสี่ยง
(5)
1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพือ่ ตรวจวัด
อุณหภูมิและแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย

ระยะเวลา
KPI
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
(7)
(8)
(6)
1 ต.ค.63- 1. มีการ Scan ตรวจจับใบหน้าเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ
เจษฎา
31 ก.ย.64 และแจ้งเตือนการใส่หน้ากากอนามัย ทุกวัน

2. Scan QR Code ไทยชนะ เพือ่ ระบุตัว
บุคคล ก่อนเข้าอาคารเรียน
3. ฉากตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส
Covid-19 ประจำจุดบริการ ยืม-คืน

2. Scan QR Code ไทยชนะ เพื่ อ ระบุ ตั ว บุ ค คล
ก่อนเข้าอาคารเรียน ทุกวัน
3 . เช็ ด ท ำ ค วา ม ส ะ อ า ด ฉ าก ตั้ งป้ อ งกั น ก า ร
แพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำจุดบริการ
ยืม-คืนทุก 2-3 ชม.
4. ตรวจสอบและเติมแอลกอฮอล์และ
เจลล้างมือ ทุกวัน
5. มี การจัด พื้ นที่ บ ริก ารแบบเว้น ระยะห่าง (Social
distancing) ทุกวัน
6. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได
ลูกบิดประตู ปุ่มกดเปิด-ปิดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องคารา
โอเกะ วัสดุอุปกรณ์ในห้องบริการต่างๆ ทุก 2-3 ชม.

4. จุดบริการแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ
5. จัดพื้นที่บริการแบบเว้นระยะห่าง
(Social distancing)
6. ทำความสะอาดพื้นทีผ่ ิวสัมผัสร่วม เช่น
ราวบันได ลูกบิดประตู ปุม่ กดเปิด-ปิดลิฟต์
โต๊ะ เก้าอี้ ห้องคาราโอเกะ วัสดุอปุ กรณ์ใน
ห้องบริการต่างๆ
7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดบริการและ
ช่องทางต่างๆ

7. มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ
ป้ายประชาสัมพันธ์ Up Date ตามสถานการณ์

มานิช
นัยนา
ยุธิดา
นัยนา
นัยนา

ยุพิน
ยุธิดา
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง
(4)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ความเสี่ยง
(5)
9. ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 (Work From Home)
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล
(Time Line)
11. บริการตู้รับคืนหนังสือ
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
13.ขยายเวลาการคืนหนังสือสำหรับสมาชิก
ทุกประเภท
14. จัดประชุมแบบออนไลน์ด้วยระบบ
Google Meet

ระยะเวลา
ดำเนินการ
(6)

KPI
(7)

ผู้รับผิดชอบ
(8)

9. ลดจำนวนบุคลากร ในการทำงาน
แต่ละวัน 50%
10. บันทึกข้อมูลการเดินทางรายบุคคล (Time Line)
ทุกวัน
11. บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา
(Book Drop) ทุกวัน
12. บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
ทุกวันทำการ
13. ขยายเวลาการคื น หนั ง สื อ สำหรั บ สมาชิ ก ทุ ก
ประเภท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
จัดประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet
ทุกการประจำชุม

รสสุคนธ์
รสสุคนธ์
อรรถสิทธิ์
สมยศ
อรรถสิทธิ์
อรรถสิทธิ์
ยุพิน
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

1. ความปลอดภัยและ 2. มี เชื้ อ รา ฝุ่ น ละออง
สุ ข อ น ามั ย ต่ อ ก าร จากหนังสือ
ปฏิ บั ติ ง าน และการ
ให้บริการห้องสมุด

3. สั ต ว์ พาหะนำโรค
และทำลายทรั พ ย์ สิ น
เช่ น ห นู น ก พิ ร า บ
ปลวก กระรอก งู

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ประเภทความ
เสี่ยง
(4)

2

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

3

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง
(5)

ระยะเวลา
ดำเนินการ
(6)

KPI
(7)

1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส

1 ต.ค.63- 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง
2. การเช็ ด ทำความสะอาดหนั งสื อ และชั้ น 30 ก.ย.64 2. การเช็ ด ทำความสะอาดหนั งสื อ และชั้ น หนั งสื อ
หนังสือ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ
3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ ทุกวัน
4. ตรวจสอบความชื้ น และอุ ณ หภู มิ ภ ายใน
อาคาร เป็นประจำ
5. การกำหนดแนวทางในการปรั บ ระดั บ
ความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. หลีกเลี่ยงการนำต้น ไม้ อาหาร เครื่องดื่ ม
เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บหนังสือและเอกสาร
1. ดำเนินงานกิจกรรม 7ส

4. วัดอุณหภูมิ 3เดือน/1 ครั้ง

5. กำหนดมาตรการควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อป้องกันเชื้อรา
6. กำหนดมาตรการควบคุ ม การนำต้ น ไม้ อาหาร
เครื่องดื่ม เข้ามาบริเวณที่จัดเก็บหนังสือและเอกสาร
1 ต.ค.63- 1. ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ปีละ 2 ครั้ง
30
ก.ย.64 2. กำหนดมาตรการการทำความสะอาดบริ เวณ
2. จั ด ทำแนวปฏิ บั ติ ก ารทำความสะอาด
บริเวณภายใน-ภายนอกอาคาร
ภายใน-ภายนอกอาคาร 1 มาตรการ
3. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสัตว์
3. กำหนดมาตรการป้ อ งกั น และควบคุ ม สั ต ว์ 1
พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ
(8)
นัยนา
ละเอียด
อัจฉริยะณัฐ
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
2. ความไม่ต่อเนื่องใน 1 . ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ า จ า ก
1
การให้ บ ริ ก ารระบบ ภายนอกขัดข้อง
สารสนเทศ
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้ า
ไม่คงที่)

2. ความไม่ต่อเนื่องใน 2. ระบบข้อมูลเสียหาย
การให้ บ ริ ก ารระบบ หรือสูญหาย
สารสนเทศ

2

ประเภท
ความเสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ความเสี่ยง
(5)
1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเพือ่ ดูแลระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทำการ
ตรวจเช็ ค ระบบเครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า ผ่ า น
Application เพื่ อ ให้ มี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง าน
ตลอดเวลา
3. มีการรายงานผลสภาพความพร้อมของ
ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นทราบทันที
4. มีการบำรุงรักษาระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จากบริษัทภายนอก
5. มี ก ารเปลี่ ย นอะไหล่ เช่ น กรองอากาศ
กรองน้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ทุกปี เพื่อให้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งาน
6 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ใ ห้
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
7. ของบประมาณในการจัดซื้อเครือ่ งกำเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 500 KVA ปีงบประมาณถัดไป
1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบพื้นที่ของข้อมูลที่ทำการสำรอง
เพื่อวางแผนทำระบบสำรองข้อมูล

ระยะเวลา
KPI
ดำเนินการ
(7)
(6)
1 ต.ค.63- 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผล
31 ก.ย.64 การดำเนินงาน
2 ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกวันทำการ เพื่อให้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมใช้งานทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ
(8)
กสิพงษ์

3. รายงานข้อขัดข้องต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบ
ทันที และแก้ไขข้อขัดข้องเรียบร้อย ภายในระยะเวลา
8-9 ชม.
4. มีการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก 3 เดือน
5. มีการเปลี่ยนอะไหล่
ปีละ 1 ครั้ง
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จั ด ทำคำขอการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจำปี
พ.ศ.2565
1 ต.ค.63- 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผล เจษฎา
31 ก.ย.64 การดำเนินงาน
2. ตรวจสอบขนาดข้ อ มู ล ของเว็ บ ไซต์ เพื่ อ กำหนด
พื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

32
ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง
(4)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ระยะเวลา
KPI
ความเสี่ยง
ดำเนินการ
(7)
(5)
(6)
3. มี การรายงานข้อมูล เสียหายหรือสูญ หาย
3 . ร า ย งา น ข้ อ มู ล เสี ย ห า ย ห รื อ สู ญ ห า ย ต่ อ
ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที
ผูบ้ ังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที
4. ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
4. ตรวจสอบพื้นที่การเก็บข้อมูลทุกวัน
Linux Server และเขียนคำสั่งเพื่อให้ระบบทำ
การสำรองข้ อ มู ล ข้ า มเครื่ อ งอั ต โนมั ติ ใ ห้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
5. ตรวจเช็คและประเมินผลการทำงานของ
5. ตรวจเช็คการทำงานของระบบสำรองข้อมูล ทุกวัน
ระบบว่าทำการสำรองข้อมูลตามที่เราได้ตั้งค่า
ไว้หรือไม่
6 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ใ ห้
6. รายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
7. จัดหาเครื่องสำรองเครื่องข้อมูล เพิ่มเติม
7. จัดหาเครื่องสำรองเครื่องข้อมูล 1 ตัว

ผู้รับผิดชอบ
(8)
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ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
2. ความไม่ต่อเนื่องใน 3 . อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ
3
การให้ บ ริ ก ารระบบ เครือข่ายเกินอายุการใช้
สารสนเทศ
งาน

ประเภท
ความเสี่ยง
(4)
ด้านการ
ปฏิบัติงาน
(O)

มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
ระยะเวลา
KPI
ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยง
ดำเนินการ
(7)
(8)
(5)
(6)
1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1 ต.ค.63- 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบผล สายชน
ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ ระบบเครือ ข่ายเกิ น 31 ก.ย.64 การดำเนินงาน
กสิพงษ์
อายุการใช้งาน
เจษฎา
2. มี ก ารวางแผนปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อ ข่ า ย
2. วางแผนเพื่อทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระยะ 3 ปี แผน Smart University (พ.ศ.
2563-2565) (ฉบับปรับปรุง 2564)
3. มีการรายงานอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายเกิน
3. รายงานอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
อายุ ก ารใช้ ง าน ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเบื้ อ งต้ น
ต่อผู้บังคับบัญชาเบือ้ งต้นทราบทันที
ทราบทันที
4. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
4. เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย รองรับเทคโนโลยีที่
ตามแผน Smart University
ทันสมัย ตามแผนที่กำหนด
5. ด ำเนิ น การตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ระบ บ
5. ตรวจเช็คอุปกรณ์ อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ทำการปรับปรุง
6. ของบประมาณในการปรั บ ปรุ งอุ ป กรณ์
6. จัดทำคำขอการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ระบบเครือข่ายตามแผน Smart University
ในปีงบประมาณถัดไป

34
ความเสี่ยง
(1)

ปัจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับ
ความเสี่ยง
(3)
2. ความไม่ต่อเนื่องใน 4. การบุ ก รุ ก โจมตี จ าก
4
การให้ บ ริ ก ารระบบ ภายนอก
สารสนเทศ

ประเภทความ
มาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุม
เสี่ยง
ความเสี่ยง
(4)
(5)
ด้านการ
1. มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเพื่อดูแลระบบการบุกรุกโจมตี
(O)
2. เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ Fire
wall ให้ทันสมัย เพื่อป้องกันการบุกรุกโจมตี
จากภายนอก
3. ติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทาง
เครือข่าย Fire wall ให้ทันสมัย เพื่อป้องกัน
การบุกรุกโจมตีจากภายนอก
4. มีการรายงานการบุกรุกโจมตีจากภายนอก
ให้ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที
5. ตรวจเช็ ค ว่ า ยั ง มี ก ารบุ ก รุ ก โจมตี จ าก
ภายนอกเข้ามาได้หรือไม่
6. ประเมิ น ผลการทำงานของระบบว่ า
สามารถทำการป้ องกั น การบุ ก รุก โจมตี จาก
ภายนอกได้หรือไม่
7. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ
ประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
KPI
ดำเนินการ
(7)
(6)
1 ต.ค.63- 1. แบบมอบหมายงาน/แบบรายงานการตรวจสอบ
30 ก.ย.64 ผลการดำเนินงาน
2. มี การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภั ยทาง
เครือข่าย Fire wall สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ทาง
เครือข่าย Fire wall
1 ระบบ
4 . ร า ย งา น ก า ร บุ ก รุ ก โจ ม ตี จ า ก ภ า ย น อ ก
ต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นทราบทันที
5. ตรวจสอบการบุกรุกโจมตี ทุกวัน
6. รายงานผลการประเมินของระบบการตรวจสอบ
ทุกวัน
7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(5)) แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบ
(8)
เจษฎา

35
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ มี ก ารรายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงดำเนินงานโดยจัดทำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข ลด และป้องกัน
ความเสี่ย งที่จ ะเกิดขึ้น ในแต่ล ะปั จจั ย เพื่อลด/ขจัดความเสี่ ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ ในรายงานผลตาม
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(6)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง พ.ศ.2564 และได้มีการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละปัจจัยเสี่ยงดำเนินงาน เพื่อลด/ขจัดความเสี่ยงตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน และมีการรายงานผลการ
ดำเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ย ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนั ก วิ ท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่าปัจจัยเสี่ยงลดลง จำนวน 4 ปัจจัยเสียง และความเสี่ยงเท่าเดิม 3 ปัจจัยเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้
รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงเท่าเดิม
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการห้องสมุด

1. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ด้านการปฏิบัติงาน

2. มีเชื้อรา ฝุ่นละออง จากหนังสือ
ด้านการปฏิบัติงาน

3. สัตว์ พาหะนำโรคและทำลายทรัพย์สิน เช่น ด้านการปฏิบัติงาน
หนู นกพิราบ ปลวก กระรอก งู
2. ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ

1. ระบบไฟฟ้าจากภายนอกขัดข้อง
ด้านการปฏิบัติงาน
(ไฟฟ้าดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่)

2. ระบบข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ประเภทความ
เสี่ยง

3. อุปกรณ์ระบบเครือข่ายเกินอายุการใช้งาน
4. การบุกรุกโจมตีจากภายนอก

ด้านการปฏิบัติงาน



-

ด้านการปฏิบัติงาน
(O)

-



หมายเหตุ
สามารถควบคุมได้
สามารถควบคุมได้
สามารถควบคุมได้

เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถควบคุมได้
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถควบคุมได้
สามารถควบคุมได้
เนื่องจากเป็นปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถควบคุมได้

สำนักวิทยบริการฯ นำผลการดำเนินงานในส่วนของปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ มีความเสี่ยงเท่าเดิม ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ นำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม เป็นลำดับต่อไป
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-3(7)) คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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เกณฑ์มาตรฐาน :
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดำเนินงาน
สำนั กวิท ยบริ การฯ นำข้อ เสนอแนะจากการตรวจประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ประจำปี
พ.ศ.2563 เป็ น แนวทางการกำหนดหั วข้ อการจั ดการความรู้ (KM) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี พ.ศ.2564 จัดประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการจัดการความรู้ (KM)
ของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 และทบทวน หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ ซึ่งมีการกำหนด
หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ (KM) 2 ด้าน รายละเอียด ดังนี้
ด้าน IT
การใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
ด้านห้องสมุด
งานบริการห้องสมุดที่ทันสมัย (Smart Library)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(1)) คำสั่งที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(2)) เอกสารการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการพิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้ กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรม
การจั ด การความรู้ (KM) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เป็ น แบบกลุ่ ม งาน (KM Focus Area)
ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอนของการจัดการความรู้ (KM) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อปรับปรุงการจัดการ
ความรู้ ด้ว ยวงจร PDCA โดยกำหนดระยะเวลา ขั้ น ตอนการจัด การความรู้ (KM) ตั ว ชี้วัด เป้ าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานการจัดการความรู้ ของสำนักวิทย
บริการฯ ภายใต้กระบวนการประกันคุณภาพและการดำเนินงานก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ (Best Practices) ซึ่งมีการ
ดำเนินการเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(3)) ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) พ.ศ.2564
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด ประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร จำนวน 12 คน
คนละ 3 นาทีเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Windows Defender
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10”
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(4)) ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
(KM) พ.ศ.2564
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สำนักวิทยบริการฯ สรุปองค์ความรู้และรวบรวม โดยการจัดทำเป็นคู่มือ และ PowerPoint นำเสนอ
เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10” นำประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องมหาวิท ยาลั ย https://www.aru.ac.th/home.php และเว็บ ไซต์ ส ำนั ก วิท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ https://www.aru.ac.th/arit/ เพื่ อเป็ น แนวปฏิบั ติ ให้ แก่บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ
Windows 10” ได้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(5)) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(6)) เฟสบุ๊คสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจ กรรมเปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM) กับหน่วยงาน
ภายนอก และฝ่ ายประเมิ น คุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน
พ.ศ.2564 เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการผลิตคู่มือ สื่อในการเผยแพร่ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Windows
Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 ให้มีความน่าสนใจ ผู้อ่านสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ออกแบบคู่มือและ
สื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(7)) ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(8)) คู่มือการใช้งานโปรแกรม Windows Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(9)) ขั้นตอนบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ ส่ ง ประกวดการแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เรื่ อ ง “การใช้ ง านโปรแกรม Windows
Defender บนระบบปฏิบัติการ Windows 10” ได้รับรางวัลระดับดีมากด้านการดำเนินงานตามพันธกิจ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-4(10)) ประกาศมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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เกณฑ์มาตรฐาน :
5. ดำเนิ น งานด้ า นการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระบบและกลไกที่ ม หาวิท ยาลั ยกำหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารดำเนิ น งาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามระบบและกลไกของหน่ ว ยงาน โดยมี ก ารมี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สำนั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามคำสั่งที่ 25/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(1)) คำสั่งที่ 25/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
สำนั กวิ ท ยบริ ก ารฯ ได้มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกัน
คุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2564
สำนั ก วิ ท ยบ ริ ก ารฯ ได้ เ ข้ า ประชุ ม ร่ ว ม กั บ งานป ระกั น คุ ณ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อวิพากษ์ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับสำนัก สถาบัน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(3)) บันทึกข้อความ อว 0629.1.2.1/ว18
สำนั กวิทยบริการฯ ใช้ คู่มือการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(4)) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ดำเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การบริห ารงาน โดยมีการทบทวนรายชื่ อคณะกรรมการของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่ อ พิ จารณาและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจและกำหนดให้ เป็น ภาระงานของบุคลากร ในการ
ดำเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
รวบรวม และดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(5)) คำสั่งที่ 8/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

39
สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
1. มีการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพ คือ
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
มีการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลตัวบ่งชี้ใน
การดำเนินงาน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(6)) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทำหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. คำสั่งที่ 023/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ปรับปรุง พ.ศ.2564
2. คำสั่งที่ 024/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. คำสั่งที่ 035/2563 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สวท.) 2564
4. คำสั่งที่ 034/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง (สวท.) พ.ศ.2564
5. คำสั่งที่ 022/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน KM การจัดการความรู้ ประจำปี 2564
6. คำสั่งที่ 025/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักฯ
7. คำสั่งที่ 008/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ พ.ศ.2564
8. คำสั่งที่ 002/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการ
9. คำสั่งที่ 030/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
10. คำสั่งที่ 1287/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
11. คำสั่งที่ 027/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลขสวท.1.1-5(7)) คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ มีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประจำทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(8)) รายงานการประชุมการดำเนินงานงานและดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
สำนักวิทยบริการฯ นำเสนอแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่รวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้ งที่ 1/2564 วัน ที่ 13 มกราคม 2564 มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ (ร่าง) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(9)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
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2. มีการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ของหน่วยงาน คือ
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารกำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ต่ า งๆ ที่ ท ำหน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลตั ว บ่ ง ชี้
เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(10)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนิน งานประกัน
คุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน
สำนั กวิทยบริก ารฯ มีก ารประเมิน ตนเองในทุ กตัว บ่ งชี้ ทบทวนผลการดำเนิ นงานเพื่อ ปรับปรุง
เพิ่มเติมข้อมูล ผลการดำเนิ น งานให้ มีค วามครบถ้วน สมบู รณ์ และมี การกำหนดการประเมินคุ ณ ภาพของ
หน่วยงาน โดยกำหนดวันตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน วัน ศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามรายชื่ อ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สำนั ก /สถาบั น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คำสั่งที่ 783/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(11)) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 783 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนั กวิทยบริการฯ ได้รับ การประเมินคุณ ภาพของหน่วยงานเป็นประจำทุ กปี มีผ ลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
ตรวจประเมิน
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2562
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
2 องค์ประกอบ
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
6 ตัวบ่งชี้
7 ตัวบ่งชี้
4.50 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.86 คะแนน
คุณภาพระดับดี
คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับดีมาก
คุณภาพระดับดีมาก

(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(12)) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2560
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(13)) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(14)) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.1-5(15)) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2563
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4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
สำนักวิทยบริการฯ มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) มาประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) พ.ศ.2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจประเมินครบทุกกิจกรรม ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
พ.ศ.2564
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
เกณฑ์ข้อที่ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
และดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ
จั ด ทำมาตรการดำเนิ น งานเพื่ อ ควบคุ ม

1. สร้างมาตรการในการลดความเสี่ยงใน
จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมความ
1 ต.ค.63ดำเนินงานแผน
ความเสี่ ย งสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง
เสี่ยง
30 ก.ย.64 บริหารความเสี่ยง
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กสิพงษ์)
เกณฑ์ข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ข้อเสนอแนะ
1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Windows Defender

1. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (KM)
1 ต.ค.63คณะกรรมการ
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
ในทุกงาน จนเป็นคู่มือที่สนับสนุนการทำงาน
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ี
30 ก.ย.64
ดำเนินงาน
2. ขั้นตอนการบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
ต่อไป
เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่อง
การจัดการความรู้
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน
(KM)
เบื้องต้น
(นภารัตน์)
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. มอบหมายหัวหน้างานทำการกำกับ ติดตาม จัดทำคำสั่งมอบหมายหัวหน้า
สอนงานให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนาสู่ตำแหน่งที่ สำนักงานผู้อำนวยการ/หัวหน้า
สูงขึ้น
งานกำกับ ติดตาม สอนงานและ
เป็นพี่เลี้ยง

ข้อเสนอแนะ
2. สำรวจทุกคณะที่มี หลัก สูตรที่เกี่ยวข้องกั บ
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ส ร้ า งห ลั กสู ต รที่ ส อด ค ล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว (Disruptive
Technology) ร่วมกัน

กำหนดกิจกรรมในแผน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
พ.ศ.2564
บรรลุ
ไม่บรรลุ

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

เพลินตา/รสสุคนธ์



-

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

เพลินตา/รสสุคนธ์



-

ผลการดำเนินงาน

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนั กวิ ท ยบริ การฯ
มีบุคลากรได้รับชำนาญการเรียบร้อย จำนวน 3 คน
คือ
1. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
2. นางนภารัตน์ จำเนียร
3. นายจิรทีปต์ น้อยดี
และมีบุ คลากรที่กำลังอยู่ระหว่างการประเมิ น
ผลงาน 5 คน คือ
1. นายนิทัศน์ รสโอชา
2. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
3. นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน
4. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
5. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
ผู้ บ ริ ห าร สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ท ำความร่วมมื อกั บสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒ นา ปรับปรุง หลักสูตรสาขา
วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ โดยการสร้ า งบทเรี ย น
ออนไลน์ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์นวัตกรรมและดิจิทลั
เพื่อการเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ข้อเสนอแนะ
ควรสรุ ป ข้ อ เสนอแนะในการให้ บ ริ ก ารเป็ น
สำรวจความพึงพอใจ
1 ต.ค.63ป ระเด็ น เพื่ อนำไป พั ฒ นาการให้ บ ริ ก า ร
30 ก.ย.64
ปรับปรุงการบริการได้ตรงตามความต้องการได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนำข้อมูลสถิติการยืมหนังสือมาวิเคราะห์
จัดทำรายงานสถิติ
1 ต.ค.63การใช้บริการเพื่อนำมาสร้างโครงการ กิจกรรม การยืมหนังสือ แยกตามหลักสูตร
30 ก.ย.64
ให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรมาเข้าใช้ห้องสมุด
แยกตามสาขาวิชา
ข้อเสนอแนะ
2. ส่ ง เสริ ม หรื อ จั ด กิ จ กรรมให้ บุ ค ลากรสาย
ประชาสัมพันธ์
วิ ช าก ารแ ล ะ ส าย ส นั บ ส นุ น วิ ช าก ารใช้
เกี่ยวกับทรัพยากร
ทรั พ ยากรห้ อ งสมุ ด ในการค้ น คว้ า เพื่ อ ขอ
ที่มีอยู่ในห้องสมุด
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
พ.ศ.2564
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน

อรรถสิทธิ/์
พัชราภรณ์



-

ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ พ.ศ.
2564

อรรถสิทธิ์/เมตตา/
นัยนา/นิทัศน์



-

สถิติการยืมหนังสือ แยกตามหลักสูตรแยกตาม
สาขาวิชา



-

กิ จ กรรมงานสั ป ดาห์ ห้ อ งสมุ ด Library &
IT Fair
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ข้อเสนอแนะ
วางแผนในการดำเนินงานสนับสนุนการจัดสอบ
จัดทำแผนสนับสนุน
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา การจัดสอบสมรรถนะและทักษะ
ให้เป็นไปตามสัดส่วนตามแผนที่กำหนด และ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา
จัดกิจกรรมโครงการให้นักศึกษาเตรียมพร้อม
ในการสอบให้ผ่านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Webometrics Ranking
ข้อเสนอแนะ
พั ฒ น า ก า ร จั ด อั น ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 1. นำเสนอในที่ประชุม กบ.
Webometrics Ranking โดยตั้ งเป้ า หมายให้ 2. จั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ความ แจ้ ง
สูงขึ้น ลำดับที่ 1-10 โดยอาจมีการรายงานผล หน่วยงานภายใน
อย่างต่อเนื่องแยกตามหน่วยงานภายในให้คณะ 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบเพื่อ ท า งก า ร จั ด ท ำ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง
เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
จั ด ลำดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และให้ ท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้
ข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการอ้ า งอิ ง ใน
เครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด ลำดั บ ที่
สูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน
พ.ศ.2564
บรรลุ
ไม่บรรลุ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

-

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

ฐิติรัตน์



-

- แผนสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
- ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

-

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

มัทนียา

-

-

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนั ก วิท ยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการจัดทำตัวบ่งชี้นี้
แต่สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดประชุมวางแผน
และติดตามผลการดำเนินงานการจัดอันดับเว็บไซต์
webometrics ผ่ า น ร ะ บ บ Google Meet
เมื่ อ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2564 โดยปั จ จุ บั น พบว่ า
อยู่ในลำดับที่ 19
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน
พ.ศ.2564
บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ข้อเสนอแนะ
-

-

-

1 ต.ค.6330 ก.ย.64

-

อัจฉริยะณัฐ

(เอกสารหมาย สวท.1.1-5(16)) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ให้ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแผนที่ ก ำหนด และ
ดำเนินการดังนี้
1.ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ร่วมมือต่อเนื่องกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย โดยการเข้ารับ
การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี พ.ศ.
2564 ในวั น ที่ 30 สิ งหาคม 2564 ผลการตรวจ
ประเมินได้ระดับดีเยี่ยม (G เหรียญทอง)
3. ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้
ถังดับ เพลิงจากบริษั ท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข
สวท.1.1-1(1)
สวท.1.1-1(2)
สวท.1.1-1(3)
สวท.1.1-1(4)
สวท.1.1-1(5)
สวท.1.1-1(6)
สวท.1.1-1(7)

ข้อมูลอ้างอิง
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และงานงบประมาณ

คำสั่งที่ 23/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
คำสั่งที่ 24/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
คำสั่งที่ 35/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด
พ.ศ.2564
สวท.1.1-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1(9) บั น ทึ ก ข้ อค วาม อ ว 0629.1.2 /ว 2 ขอ เชิ ญ ป ระชุ ม
คณะกรรมการเร่ ง รั ด และติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2564
สวท.1.1-1(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
สวท.1.1-1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
สวท.1.1-1(12) คำขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2565
สวท.1.1-2(1) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สวท.1.1-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
สวท.1.1-2(3) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
สวท.1.1-2(4) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สวท.1.1-2(5) ภาพประกอบการประชุม
สวท.1.1-2(6) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สวท.1.1-2(7) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-3(1) คำสั่งที่ 34/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหารความเสี่ยง
สวท.1.1-3(2) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สวท.1.1-3(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนิ น งานแผนบริห าร
ความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลอ้างอิง

สวท.1.1-3(4)

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
สวท.1.1-3(5) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สวท.1.1-3(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
สวท.1.1-3(7) คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สวท.1.1-4(1) คำสั่งที่ 22/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดการความรู้ (KM)
สวท.1.1-4(2) เอกสารการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สวท.1.1-4(3) ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) พ.ศ.2564
สวท.1.1-4(4) ภาพประกอบการประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานการ
จัดการความรู้ (KM) พ.ศ.2564
สวท.1.1-4(5) เว็บไซต์ https://www.aru.ac.th/arit/?pages=arit
สวท.1.1-4(6) เว็บไซต์ https://www.facebook.com/ARIT.ARU99
สวท.1.1-4(7) ภาพประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สวท.1.1-4(8) คู่มือการใช้งานโปรแกรม Windows Defender
บนระบบปฏิบัติการ Windows 10
สวท.1.1-4(9) ขั้นตอนบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
สวท.1.1-4(10) ประกาศมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สวท.1.1-5(1) คำสั่งที่ 25/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สวท.1.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนิ นงาน
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 1/2564
สวท.1.1-5(3) บันทึกข้อความ อว 0629.1.2.1/ว18
สวท.1.1-5(4) คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หน่ ว ยงาน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
สวท.1.1-5(5)
สวท.1.1-5(6)
สวท.1.1-5(7)

คำสั่งที่ 8/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ปฏิ ทิ น การดำเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวม 11
คำสั่ง)
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ข้อมูลอ้างอิง

สวท.1.1-5(8)

รายงานการประชุมการดำเนินงานงานและดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
และดำเนินประกันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 783 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ สำนั ก /สถาบั น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2560
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2561
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2562
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พ.ศ.2563
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Improvement
Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สวท.1.1-5(9)
สวท.1.1-5(10)
สวท.1.1-5(11)
สวท.1.1-5(12)
สวท.1.1-5(13)
สวท.1.1-5(14)
สวท.1.1-5(15)
สวท.1.1-5(16)

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. มีการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนบริหารความเสี่ยง มีการบริหารงาน ควบคุม ติดตามอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย และถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

-

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นางยุพิน กิจที่พึ่ง
นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่ วยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้ บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับ ผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้ า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริห าร
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง จะทำให้หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลั ยมอบหมาย และหน่ วยงานเผยแพร่ผ ลการดำเนินงานตามพัน ธกิจของหน่ วยงานบนเว็บ ไซต์
ต่อสาธารณชน
3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพั ฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหาร
หรือตัดสินใจ
4. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลครบถ้ ว นทั้ ง 10 ข้ อ โดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
5. มี ก ารป ระเมิ น ผลการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร และนำผ ลการป ระเมิ น ไป ป รั บ ปรุ ง
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน
สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ระบวนการในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
“เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่ง
อนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้
ทางวิชาการ และเป็น เลิศ ทางด้ านการให้บริการ ที่มีประสิทธิ ภ าพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565”
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ค ณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ผู้บริหาร และหัวหน้างาน
สำนักงานผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดบทบาท
หน้าที่กำหนด ทิศทางการบริหารงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
หน้าที่
1. วางนโยบายและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการ
ดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย มอบหมายหรือ
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดำเนินการ
ใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของของคณะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ การของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย

ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการร่ ว มกั น พิ จ ารณากำหนดนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการร่วมกัน ประชุมติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการฯ ในไตรมาสที่ 1 2 4
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงาน
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอื่นที่ได้รับหมาย

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(1)) คำสั่ ง คณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มหาวิ ท ยาลั ย ที่
1175/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
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สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่ อนกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ให้บรรลุพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้
หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน กำกับดูแลและติดตามการ
ดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กำหนดแนวทาง พั ฒ นาระบบและกลไก และวางแผนการ
ดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินงานตามแผน
3. พิ จ ารณา และกลั่ น กรองเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก่ อ น
นำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละรอบปีการ
ประเมิน
5. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. จั ด เก็ บ ดู แ ลและติ ด ตามการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
ร่วมพิจารณาทบทวน พันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร
และแผนงานต่ างๆ เสนอคณะกรรมการประจำสำนั ก วิท ย
บริการฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
ร่วมจัด ทำแผนกากรดำเนิ น งานประกั น คุณ ภาพการศึ กษา
สำนักวิทยบริการฯ
ร่วมพิจารณาเกี่ยวงานประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการฯ
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมพิจารณาทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ
ร่ ว มพิ จ ารณาการจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการฯ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนัก
วิทยบริการ
ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ เป็นประจำทุกเดือน และมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(2)) คำสั่งที่ 25/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ ประชุมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามโครงการที่ ได้ รั บ มอบหมาย รายงานผลการดำเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการประจำสำนั ก วิท ยบริ ก ารฯ
เมื่อวัน ที่ 2 กัน ยายน 2564 เพื่ อนำข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการดำเนิน งานในปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-1(3)) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจำสำนั ก ฯ ครั้ งที่ 4/2564
วันที่ 2 ก.ย.64
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เกณฑ์มาตรฐาน :
2. ผู้บ ริห ารมีการกำกับ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จของหน่ วยงาน หรื อตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพั นธกิจของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
ต่อสาธารณชน
ผลการดำเนินงาน
ผู้ บ ริ ห ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารกำกั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564 โดยการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาประจำเดือน ผู้บ ริห ารมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการฯ ดำเนิน งานกำหนดโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์และนโยบายของ
สำนักวิทยบริการฯ ดังนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้ เป็ น ห้ อ งสมุ ด สรรพสิ่ ง
(Library Of Things)
1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการวิทยวิชาการ
4. บริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น (Smart University)
1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพสู ง (High Quality
Service)
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง
(Library Of Things)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการวิทยวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
Smart University
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด

กลยุ ท ธ์ ที่ 3 การยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารองค์
ความรู้ ท างวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภ าพสู ง (High
Quality)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด
1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and aria : MDA)
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย (ในปี ที่ ป ระเมิ น ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

หน่วยนับ
รูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
1

ร้อยละ
ระดับ
ร้อยละ

85
Connected
Government
50

เครือข่าย

1

1. ร้ อ ยละของตำบลที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ของจั งหวั ด จำนวนตำบล
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
2. จำนวนครัวเรือ นที่ ให้ ค วามรู้และร่ว มพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ตและ จำนวนครัวเรือน
ยกระดับรายได้
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว
ผลิตภัณฑ์

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(2)) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30
20
1
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และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things)
1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสูร่ ัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Domain and Area : MDA)
1.1 มีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกระดับกระดาษ โดยเปลีย่ นต้นฉบับให้เป็น Digital (อาจติดขัดกับระเบียบบางส่วน)
1.2 เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งเชื่อมโยง กระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.3 มีการเปิดให้นำข้อมูลทีส่ ามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก้ประชาชน และภาคเอกชนในการนำใช้ให้เกิดประโยชน์
1.4 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐในหลากหลายช่องทาง
1.5 มีการนำข้อมูลภายใน/นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ
1.6 บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการนำข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ประกอบการตัดสินใจและดำเนินงาน
และประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหาร/การทำงาน
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality)
1. ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
2. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(3)) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด พ.ศ.2564

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(พ.ศ.2564)

ผลการ
ดำเนินงาน

บรรลุ
ไม่บรรลุ

รูปแบบ
ร้อยละ

1
85

1
89.16




ระดับ
6/6

Connected
Government

6/6



ร้อยละ
เครือข่าย

50
1

71.48
1




ร้อยละ
ครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์

30
20
1

30
22
1
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สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่
3/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(4)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3
และครั้งที่ 4/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(5)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4
สำนักวิทยบริการฯ มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ผ่านเว็บไซต์
สำนักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-2(6) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์มาตรฐาน :
3. มีการใช้สารสนเทศของหน่วยงานในการพัฒนาระบบงานตามพันธกิจหน่วยงาน เพื่อการบริหารหรือ
ตัดสินใจ
ผลการดำเนินงาน
สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ มาใช้ในการพัฒ นา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพการบริหารงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
1.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
1.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
1.4 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
1.5 ระบบการประชุม Google Meet/Zoom Meeting
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(1)) ภาพประกอบระบบ 5 ระบบ
สำนักวิทยบริการฯ ได้บันทึกข้อมูลงบประมาณ โครงการ ลงในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน
และการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ) ทำให้จัดสรรงบประมาณได้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ สำนั ก วิ ท ยริก ารฯ โดยมี ก ารรายงานผลการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เพื่อการบริห าร กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ ให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาลในทุกไตรมาส
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(2)) ภาพประกอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
สำนักวิทยบริการฯ ใช้ระบบเบิก-จ่ายวัสดุ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในการวางแผนการจัดหา-จัดซื้อ
วัสดุสำนักงาน และงานบ้านงานครัว ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแผนที่กำหนด

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(3)) ภาพประกอบระบบงานพัสดุของสำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการฯ สนั บสนุน ให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใช้ระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์
(ARU Digital Workflow) ซึ่งเป็นระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(4)) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
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สำนั กวิทยบริการฯ กำหนดแนวทางการประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์และใช้เอกสารการประชุม
อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการจั ดประชุม ทุ ก การประชุ ม ได้ แก่ Google Meet, Zoom Application เพื่ อ ลดการ
ใช้ทรัพยากร ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ลดเวลาการจัดเตรียมเอกสารการประชุม
สามารถนำข้อมูลที่ได้ เป็นแนวทางการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green
Office) ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่กำหนดไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-3(5)) ภาพประกอบการประชุมแบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ คือ
ข้อ 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
สำนั กวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หัวหน้า
สำนั กงาน และบุ คลากร ในการกำหนดกลยุทธ์ เป้ าหมาย โครงการ และตัว ชี้วัดความสำเร็จ เพื่อ ใช้ เป็ น
แผนปฏิบั ติการในการดำเนินงานขับเคลื่อนหน่วยงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ ราชการ ส่งผลให้การดำเนินงานในภาพรวมบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี
รวมทั้งมีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามไตรมาสต่อมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(1)) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(2)) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(3)) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด พ.ศ.2564
ข้อ 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
สำนักวิทยบริการฯ มีแ ผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สำนักวิทยบริการฯ
ได้นำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์
ลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากร ดังนี้
2.1 การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ มีแหล่ง
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสม ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งมีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ ทุกระดับ
ทุกประเภท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 78.6 อยู่ในระดับดี
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(4)) ผลการประเมินความพึงพอใจของใช้บริการ พ.ศ.2564
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2.2 แผนงานประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร มี ก ารกำหนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานและ
ดำเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สำนั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ น ประจำทุ กเดื อ น
เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(5)) รายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการฯ
2.3 แผนพัฒนาบุคลากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรได้รั บ
การฝึ กอบรม พัฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรให้ มีความสอดคล้ องตามภารกิจ และลั กษณะงาน สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(6)) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564
2.4 มีการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของบุคลากร 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(7)) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(8)) คำสั่งประเมินบุคลากร
2.5 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.5.1 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
2.5.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
2.5.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
2.5.4 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
2.5.5 ระบบการประชุม Google Meet/Zoom Meeting
2.5.6 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล เช่น เว็บไซต์/ Line/ Facebook
สำนักวิทยบริการฯ นำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ทำให้
การดำเนิ น งานเกิดประสิทธิภ าพ ลดความผิ ดพลาด ลดเวลา ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้ องค์กรเห็ น
ภาพรวมของการใช้ทรัพยากรที่ลดลง เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(9)) ภาพประกอบระบบลิ้งค์ 5 ระบบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(10)) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อ 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
สำนักวิทยบริการฯ มีการให้บริการที่สามารถดำเนินงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด ตอบสนองตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ดังตัวอย่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการจัดหาครุภัณฑ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมทั้งการปรับปรุง และพัฒ นาการบริการ
ที่ ทันสมัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงานด้านต่าง ๆ ทำให้ การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(11)) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฯ
ข้อ 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Responsiveness)
สำนักวิทยบริการฯ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้
ซึ่งความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งแสดงถึงความสำนึกในการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาสาธารณะ โดยผู้ บ ริ ห ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ รับ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย กรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และดำเนินงานตามพันธกิจของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยมีการบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการกำกับ
ติดตาม และรายงานความคืบหน้า รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(12)) คำสั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารการดำเนิ น งาน โดยการส่ ง ข้ อ มู ล ให้
งานประชาสัมพันธ์ลงจดหมายข่ าว การจัดทำเว็บไซต์ Facebook Line เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรม ของสำนักวิทยบริการฯ ในโอกาสและช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงาน
ข้อมูลการดำเนินงานในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เป็นประจำทุกเดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(13)) ภาพประกอบ Facebook/Line
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เบิ ก จ่ า ยให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ และจั ด ทำรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบระยะเวลาการ
รายงานเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(14)) รายงานแบบติดตามและประเมินโครงการ รอบ 6 เดือน
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(15)) รายงานแบบติดตามและประเมินโครงการ รอบ 12 เดือน
ข้อ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา การตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. คำสั่งที่ 023 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ปรับปรุง พ.ศ.2564
2. คำสั่งที่ 024 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564
3. คำสั่งที่ 035 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2564
4. คำสั่งที่ 034 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2564
5. คำสั่งที่ 022 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน KM การจัดการความรู้ ประจำปี 2564
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6. คำสั่งที่ 025 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2564
7. คำสั่งที่ 008 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ พ.ศ.2564
8. คำสั่งที่ 002 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการ พ.ศ.2564
9. คำสั่งที่ 030 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด พ.ศ.2564
10. คำสั่ง 1287 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
11. คำสั่งที่ 27/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(16)) คำสั่ง 11 คำสั่ง
ข้อ 7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ มีการบริหารจัด การที่นำหลักการกระจายอำนาจ มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริห ารจัดการและดำเนิ นงาน โดยจะเห็ นได้จากโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ได้แบ่งส่ วน
ออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ
1. มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน จำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2) อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
3) อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติงานตามแผนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะสั้น โดยการควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา ประเมินผลการดำเนินงาน
ของของบุคลากรในสายงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของสำนักวิทยบริการฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(17)) คำสั่งสำนักวิทยบริการฯ 029/2563 เรื่อง การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ กำหนดให้มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
ในยุ ทธศาสตร์แต่ละด้านตั้งแต่กระบวนการวางแผน การกำกับติดตามการดำเนินงาน ของแผนงานแต่ล ะ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้กลไกคณะกรรมการในการทำงานร่วมกันใน
แต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ การบริ ห ารจัด การโครงการเป็ น ไปอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(18)) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
ข้อ 8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
สำนั 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
มหาวิทยาลัย ในการกำหนดประกาศ เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2564
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การพลั งงานและการใช้ท รัพ ยากรของสำนั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแนวทางสำนักงานสีเขียว
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการ
จั ด การพลั งงานการใช้ ท รั พ ยากร และการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของ ปี พ.ศ.2564 ร้ อ ยละ 5
โดยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(19)) ประกาศเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร พ.ศ.2564
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ข้อ 9 หลักความเสมอภาค (Equity)
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี น โยบายในการพั ฒ นาหน่ ว ยงานให้ เป็ น ห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วและสำนั ก งานสี เขี ย ว
เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการดำเนินการ 7ส ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์ สำนักงานสีเขียว
เพื่ อให้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐา นจึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 7ส

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(20)) คำสั่งที่ 3/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
สำนั กวิทยบริการฯ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ บุคลากรได้พัฒ นาตนเองเพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพ
การทำงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒ นาบุคลากร ที่มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อ
กำหนดเป้าหมาย ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ ได้กำหนดโครงการ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการรายงานการพัฒนาตนเอง และ
การนำความรู้ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจากการสรุป รายงานผลโครงการ/กิ จ กรรม ป ระจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 บุคลากรทุกคนของสำนักวิทยบริการฯ ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(21)) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดตารางการปฏิบัติงานล่วงเวลาของบุคลากรเท่าเทียมกัน โดยบุคลากรทุกคน
มี สิ ท ธิ์ ในการปฏิ บั ติ ง านล่ ว งเวลา และจะได้ รับ จำนวนวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเท่ า ๆ กั น โดยคำนึ ง ถึ ง ความเสมอภาค
ตามรายชื่อกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. วันเสาร์และวันอาทิตย์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(22)) คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 77/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียนการสอน
กศ.บป.วันเสาร์ และ อาทิตย์ ประจำปีภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 สั่ง ณ 28 ม.ค.2564
ข้อ 10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ดำเนิ น งานตามข้ อ ตกลงและแบบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม KPI บังคับ ระดับความสำเร็จของ 7ส ของหน่วยงาน และนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว จึงกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมและประเมินผล 5ส ของสำนักวิทยบริการฯ 2 รอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-4(23)) รายงานผลการดำเนินงาน 7ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
5. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานโดยแสดงให้
เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร โดยมี
การประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้
จัดทำแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้นำองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
และผลสัมฤทธิ์การบริหารตามพันธกิจในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-5(1)) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณะและสถาบัน/
สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ดังนี้
สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564
ประเด็นข้อเสนอแนะ พ.ศ.2563
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ด ำเนิน การของบประมาณในการพั ฒ นาระบบบริห ารการศึก ษา ซึ่ งครอบคลุม ระบบสารสนเทศทั้ งหมดภายใน
1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล หลั ก
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันเวลา มหาวิทยาลัย โดยมีฐานข้อมูลหลักเพียงฐานข้อมูลเดียว เพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันเวลากับการใช้งานและมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
กั บ การใช้ ง านและมี ค วามสมบู ร ณ์
เพิ่มขึ้น
2. ควรเร่งพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ท ำงาน
พัฒนาบุคลากรให้ทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก และเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดย
เชิ ง รุ ก เพื่ อ พั ฒ นาเป้ า หมายของ
1. สำนักวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการพัฒ นาระบบการสืบค้ น ระบบการยืม -คื น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ และร่วมมือกั บ
องค์ ก รเป็ น หลั ก และเพื่ อ สนั บ สนุ น สำนักพิมพ์ แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไป
2. มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ตามแผนกลยุทธ์
3. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการเชิงรุก
3. ควรส่ งเสริ ม ระบบบริ ห ารจั ด การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
ข้อมูลสารสนเทศ ของทุกหน่วยงานใน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยง
1. Core switch 1 เครื่อง
ข้อมูล และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ
2. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 ระบบ
ความสามารถในการเรียกใช้ประโยชน์
3. ระบบเครือข่ายแกนหลัก 1 ระบบ
ได้ตลอดเวลา
4. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 1 ระบบ
5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)
6. ระบบฐานข้อมูลตำบล (ระยะ 2) 85 ตำบล
7. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
8. ฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
9. ระบบบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือเพื่อการยืม (Books Seeking System)
10. การบริการโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป (Microsoft Office 365)
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11. ระบบทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล
12. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Smart Building System with IOT Technology)
และได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดตัว 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ Smart People (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
1. ติดตามการลงทะเบียนใช้งาน และการแนบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้า
ใช้งานระบบแล้ว จำนวน 243 คน
2. ตรวจสอบ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ดำเนินการเช่าซื้อ certificate เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลในระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ protocol HTTPS
4. ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของหน่วยงาน และมีการแจ้งการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้พัฒนา
2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy (ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการให้บริการ การใช้บัตรชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการใช้เงินสด กับบัตรนักศึกษา
2. วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทเข้ามาตรวจเช็คเครื่องคิดเงินที่ร้านค้าทั้งหมด เพื่อให้พร้อมการใช้งานเต็มระบบ
3. ด้านพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy (อาคารประหยัดพลังงาน IOT)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้
1. อาคารประหยัดพลังงาน IOT อยู่ในขั้นตอนการขึ้น TOR อยู่ระหว่างการรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2. อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณา มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเชิญลงนามในสัญญา
3. บริษัทได้เข้ามาติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวัด ค่าฝุ่น PM2.5 บริเวณประตูทางเข้า ชั้น 1 อาคารบรรณราชนรินทร์ จำนวน 1 จุด
4. บริษัทจะเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมแสงสว่างกับควบคุมเครื่องปรับอากาศภายหลัง
หมายเหตุ : สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นได้ PM2.5 ได้ที่ http://34.87.129.132
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4. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment (การวัดความเข้มข้นของแสง/การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก)
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพแสงสว่าง อาคารบรรณราชนครินทร์ ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2564 ปรากฎว่าพื้นที่บางจุดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้กำหนดมาตรการตรวจเช็คหลอดไฟฟ้าและอุปก รณ์ เมื่อพบหลอดไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ชำรุด ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที กำหนดผู้รับผิดชอบทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและรางครอบหลอดไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
2. การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการบันทึกข้อมูลประกอบการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ปริมาณการใช้น้ำประปา พลังงานไฟฟ้า
การใช้กระดาษ และขยะ เป็นประจำทุกเดือน โดยค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจาก ปี พ.ศ.2563 ร้อยละ 42.27
5. ด้านการเดินทางอัจฉริยะ Smart Mobility (ระบบบริหารยานพาหนะ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะเสนอของบประมาณ ในปี พ.ศ.2565
เป็นลำดับถัดไป
4. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดหาทรัพยากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
และนักศึกษา ใช้ทรัพยากรในรูปแบบ 1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น หนั งสื อ
1. ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2. ระบบงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging)
(Aru Digital WorkFlow)
4. ระบบงานวารสาร (Serials)
5. ระบบงานจัดซื้อ (Acquisition)
6. งานดูแลระบบห้องสมุดฯ (Administration)
7. ระบบบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม (Book search service for borrowing)
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฐานหนังสือ จำนวน ชื่อเรื่อง 992
รายการ 1,210 เล่ม ตามไตรมาสของงบประมาณ
3. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนิน การจัดซื้อฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ จำนวน 4 รายการ 4 ชื่อเรื่อง ตามไตรมาสปี งบประมาณ
ให้บริการที่ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ หน้าเว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อ E Magazine จำนวน 5 นิตยสาร 5 user ตามไตรมาสของปีงบประมาณ พร้อมให้บริการ
ที่บริเวณ ชั้น 2 ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. วิทยานิพนธ์ (E-Thesis)
สำนั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ดำเนิ นการพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลวิทยานิพ นธ์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-Thesis) เพื่ อการเข้าถึงทรัพ ยากร
สารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน เป็นแหล่งค้นคว้า ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดังนี้
1. ลงรายการบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ (E-Thesis) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 40 รายการ
2. Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ขึ้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
http://172.16.33.33 = 40 รายการ
3. สร้าง QR Code และ Upload QR Code ประจำรายการวิทยานิพนธ์ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX 40 รายการ
4. ประชาสัมพันธ์วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงเพจสำนักวิทยบริการฯ
5. ประชาสัมพันธ์การสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงเพจสำนักวิทยบริการฯ
6. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านแอพพลิเคชั่นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ได้ไม่จำกัดจำนวน
6. ฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการในปัจจุบัน
ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทางสำนักวิทยบริการจัดซื้อในรูปแบบของภาคีความร่วมมือ และฐานข้อมูลโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
สำหรับการสืบค้นในสาขาวิชาต่างๆ และให้บริการในระบบออนไลน์ แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์ และ
การจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเข้ า ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ออนไลน์ ที่ ก ำหนดบนหน้ า เว็ บ ไซต์ ของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
https://www.aru.ac.th/arit/ จำนวน 11 ฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลา
7. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ดำเนินการบันทึกภาพหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 เรื่อง
1.1 เรื่อง “ตะกร้าหวายเทียมลายขัด (ลายพื้นฐาน)” โดย นางสีนวล ชูศรี
1.2 เรื่อง “การปักชุดละครชาตรี (ป่าโมก)” โดย นางอัชรี นิ่มสนอง
1.3 เรื่อง “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา” โดย นางสมใจ เฉลิมถ้อย
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1.4 เรื่อง “กระดาษจากต้นโสน” โดยนางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ห้องสมุดมนุษย์ ในงานสัปดาห์ห้องสมุด Library& IT Faire 2021
3. มีการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุดมนุษย์และหนังสือมีชีวิต ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์ https://www.aru.ac.th/arit/?pages=arithulib
4. มีการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุดมนุษย์และหนังสือมีชีวิต ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
5. มีการเผยแพร่สารสนเทศห้องสมุดมนุษย์และหนังสือมีชีวิต ผ่าน ARU TUBE
8. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลดำเนินงาน ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)
2. มีการจัดหากรงคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำอาคารบรรณราชนครินทร์
3. สมัครเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดอบรมให้บุคลากรในหัวข้อเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
4.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” วันที่ 18 ธันวาคม 2563
4.2) โครงอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” วันที่ 26 มีนาคม 2564
4.3) การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) เรื่อง “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
5. ใช้ระบบ ARU Digital Workflow ในการดำเนินงานสำนักงานและระบบจัดส่งเอกสารต่างๆ เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน
6. ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชาสัมพั นธ์และสื่อสาร เพื่อรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้แก่ Facebook Line YouTube เว็บไซต์
ห้องสมุดสีเขียวและเว็บไซต์สำนักงานสีเขียว
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการใช้มระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) สำนักวิทย
บริการดำเนินการจัดอบรมให้ผู้บริหารและบุคลากร ดังนี้
1. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 – 29 ก.ย.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์
2. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4, 11, 18, 25 พ.ย.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31113, 31114 อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ผู้รายงาน

อัจฉริยะณัฐ

รสสุคนธ์
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5 . ค ว ร มี ก า ร ป รั บ ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ข อ ง
มห าวิ ท ยาลั ย ให้ มี ความ ถู ก ต้ อ ง
ทั น ส มั ย แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไป ใช้
ประโยชน์ ใ นด้ า นวิ ช าการและการ
บริหารจัดการ

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564

ผู้รายงาน

3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเลขที่ 92/2564 ลงวันที่ 29 ม.ค.64
4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 ก.พ.64 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 มี.ค.64 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4) อาคาร
บรรณราชนครินทร์
6. จัดทำคำสั่งที่ 335/2564 เรื่อง ให้บุคลากรใช้งานระบบ ARU Digital Workflow ลงวันที่ 21 มี.ค.64 โดยให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ ARU Digital
Workflow ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป
7. อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ARU Digital Workflow วันที่ 25 – 26 มี.ค.64 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104, 31109
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
8. เริ่มใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) วันที่ 1 เม.ย.64
9. มีการจัดตั้ง Application Line กลุ่มการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ/ปัญหา และการแก้ไข การใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษาทุกปี และมีการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยสามารถดูข้อมูลได้ เช่น กองพัฒนานักศึกษา สามารถเข้าดูรายละเอียดของนักศึกษา
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับและเพิ่มข้อมูลให้มีความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ และบริการ
ต่างๆ ของเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้
1. ดำเนินการปรับข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. เพิ่มข้อมูลลิงก์ต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปตอบข้อมูล ITA ให้กับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
- งานนโยบายและแผน
- การจัดการความรู้ (KM)
- คู่มือการให้บริการ, ข้อมูลการติดต่อ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ดำเนินการสร้างหน้าเพจเพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและตรวจรับการประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวและเว็บไซต์สำนักงานสีเขียว
- เพิ่มข้อมูลสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลการให้บริการของสำนักในรูปแบบออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ

เจษฎา/พรทิพย์
มัทนียา
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3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Update Software ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์
2. จัดซื้อลิขสิทธิ์ Anti-Virus
3. Adobe 3 license
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับระบบดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน
วิชาการและการบริหารจัดการดังนี้
1. มีการ Upgrade Version ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX จาก Version 2017 เป็น Version 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้บริการมากขึ้น
2. มีการตรวจรับการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ประจำปี 2564
3. มีการตรวจสอบการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS ร่วมกับบริษัทที่ดูแลประจำทุกเดือน
4. มี ก ารนำ Application ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ MATRIX ให้ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารสะดวกในการเข้ า ถึ งสารสนเทศ ประกอบด้ วยการสื บ ค้ น ทรัพ ยากร
สารสนเทศที่ มี ภ ายในสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ตรวจสอบประวั ติ สามารถอ่ า น / ดาวน์ โ หลดเอกสารวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ เต็ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไม่จำกัดจำนวน
6. ควรพัฒนาฐานข้อมูลตลาดแรงงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงาน ดังนี้
ให้กับบัณฑิต ที่ สำเร็จการศึกษา เพื่อ 1. ระบบฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ในการมีงานทำ
2. ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มีอยู่แล้วอยู่ระหว่างปรับปรุงใหม่
7. ควรร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา ใน
การพั ฒ นาสื่ อ ข้ อ มู ล แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ เช่ น การใช้ ร ะบบ
Artificial Intelligence (Al) การใช้
ร ะ บ บ Augmented Reality (AR)
และการใช้บาร์โค้ด เพื่อให้ประชาชน
ทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ งได้ โดยง่ า ยและ
เป็นระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานดังนี้
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ MOU ร่วมกับสถาบันอยุธยาศึกษา ดังนี้
1. การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
2. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
พัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการสำรวจและศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความต้องการหรือปัญหาของการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID 19)

ผู้รายงาน
ณเรศณ์/พรทิพย์

อรรถสิทธิ์/พรทิพย์

อำนาจ
อำนาจ
อรรถสิทธิ์
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69
ประเด็นข้อเสนอแนะ พ.ศ.2563
8. ควรเป็นหน่วยงานกลาง ในการจัด
วางระบบการปรับปรุงห้องเรียนให้ มี
ความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ เช่ น ระบบไฟฟ้ า แสง
สว่ า ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต กระดาน
อัจ ฉริ ยะ (Interactive whiteboard)
หรื อ สมาร์ ท บอร์ ด (Smart board)
ร ะ บ บ ก า ร ฉ า ย ภ า พ (Projector)
ระบบบันทึกภาพระหว่างสอน (video
capture system) อุ ป กรณ์ ควบคุ ม
การจั ด การชั้ น เรี ย น (Classroom
control system) แ ล ะ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ
แบบพกพาหรือแบบแท็บเล็ต

ผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวางระบบการปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนี้
1. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ภายในห้องเรียนศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
(อาคาร
100 ปี) เรียบร้อยแล้ว
- สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพแสงสว่าง อาคารบรรณราชนครินทร์ ในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการ เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2564 ปรากฎว่าพื้นที่บางจุดยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงได้กำหนดมาตรการตรวจเช็คหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ เมื่อ พบหลอดไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ชำรุด ดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ทันที กำหนดผู้รับผิดชอบทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและรางครอบหลอดไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
2. ระบบอินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ภายในห้องเรียนศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) พร้อมใช้
งาน เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอนแบบออนไลน์
3. ระบบการฉายภาพ (Projector)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งระบบการฉายภาพ แบบTV ภายในห้องเรียนศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)
4. อุปกรณ์ควบคุมการจัดการชั้นเรียน (Classroom control system)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ Mail ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ @aru.ac.th
5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ์ 31105
6. จัดให้มีการบริการยืม-คืน Tablet สำหรับนักศึกษาภายในห้องสมุด ซึ่งจัดไว้ให้บริการทุกชั้น โดยผู้ใช้สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์จุดบริการ

9. ควรมี ก ารจั ด การสภาพแวดล้ อ ม
แ ล ะ ส่ งเส ริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ าเข้ า ใช้
ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ม ากขึ้ น
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Ebook E-journals ที่หลากหลาย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 15 )
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
จำนวน 1 งาน เป็นงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 15) เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา สัญญาสิ้นสุด วันที่ 1 มีนาคม 2565

ผู้รายงาน
สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา

สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา
สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา
สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา
สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา
สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา
พรทิพย์
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10. ควรสนั บ สนุ น การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในงานด้าน
การศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการ
สอนในศตวรรษที่ 21 ควรเร่ งจั ด หา
ห รื อ เพิ่ ม อุ ป ก รณ์ /ซ อ ฟ ต์ แ วร์ ที่
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน และ
พัฒนาทักษะนักศึกษาด้านสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. งานสัปดาห์ห้องสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค.64 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ มีหน้าที่ในการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการบริการทางวิช าการทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดได้รู้จักและคุ้นเคยกับการเข้าถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่
ละรูปแบบ ตลอดจนบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการ
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดหา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ จำนวน 4 รายการ 4 ชื่อเรื่อง ตามไตรมาสปีงบประมาน
ให้บริการที่ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์หน้าเว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อ E Magazine จำนวน 5 นิตยสาร 5 user ตามไตรมาสของปีงบประมานพร้อมให้บริการที่
บริเวณชั้น2 ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
1. ติดตั้งห้องบริการมินิเธียร์เตอร์ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 15)
2. ติดตั้งห้องบริการโสตทัศนวัสดุ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 15)
3. ติดตั้งครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา 1 ระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคาร 100 ปี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา ดังนี้
1. การทำโครงสร้างด้านเครือข่าย (Network) เพื่อรองรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1.1 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ
1.2 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก 1 ชุด
1.3 จัดซื้อระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ
1.4 จัดซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ จำนวน 1 สิทธิ์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รายงาน
นิทัศน์

จิรทิปต์

พรทิพย์

สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา/พรทิพย์

สายชน/กสิพงษ์/
เจษฎา/พรทิพย์
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3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ (Ebsco) ดังนี้
1. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ โดยดำเนินการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ดังนี้
1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูล EBSCO หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing และฐานข้อมูล Gale eBook
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 2eBook บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (I love library) และของบริษัทซีเอ็ด
2. ทำความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ได้แก่
2.1 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและการใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ชื่อฐานข้อมูล EBSCO กับ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RuLibNET) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (33 สถาบัน)
2.2 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและการใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประเภท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing ร่วมกับกลุ่มราชภัฏ 5 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.3 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและการใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ชื่อฐานข้อมูล Gale eBook
ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RuLibNET) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (16 สถาบัน)
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการนำระบบการสอบ Digital Literacy (DL) Baseline ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้ในการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ควรเร่ ง จั ด หาหรื อ เพิ่ ม อุ ป กรณ์ /
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ซอฟต์ แ วร์ ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการ
1. จัดหาหรือเพิ่มอุปกรณ์/ซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
สอน และพัฒ นาทักษะนักศึกษาด้าน
1.1) การจัดหาอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/จอ/สาย LAN/Wi-Fi
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2) ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง (ห้อง 31105)
1.3) จัดหาโต๊ะเก้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด (ห้อง 31105 จำนวน 45 ชุด)
1.4) จัดซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายใน จำนวน 54 ตัว
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดบริการห้องเรียน/ห้องเตรียมการสอน/ห้องอบรม สำหรั บสนับสนุนการเรียนให้กับอาจารย์
จำนวน 4 ห้อง ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 3

ผู้รายงาน
ละเอียด

ฐิติรัตน์
พรทิพย์/สายชน/
กสิพงษ์/เจษฎา

พรทิพย์/สายชน/
กสิพงษ์/เจษฎา
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ผู้รายงาน

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้กับอาจารย์และนักศึ กษา โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Meet ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดซื้อลิขสิทธิ์ Zoom Meeting
เพื่อใช้ในการจัดประชุม และการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

พรทิพย์/สายชน/
กสิพงษ์/เจษฎา

4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับ
4.1 อาจารย์และนักศึกษา โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google Classroom เพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้อง สิ้นเปลืองกระดาษ มี
คุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทำสำเนาของ Google เอกสารสาหรับนักศึกษา แต่ละคนได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์ฟ
สำหรับแต่ละงานและนักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจัด ระเบียบให้ทุกคน
4.2) นักศึกษาสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกำหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทำงานได้ด้วยการคลิกเพียง ครั้งเดียว อาจารย์สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่า
ใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้างตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น และให้คะแนนดำเนินการ

พรทิพย์/สายชน/
กสิพงษ์/เจษฎา

(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-5(2)) รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะและสถาบัน/สำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ผ่านเว็บไซต์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.2-5(3)) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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)
สวท.1.2-4(5)
สวท.1.2-4(6)
สวท.1.2-4(7)

ข้อมูลอ้างอิง
คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1175/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
คำสั่งที่ 25/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจำสำนั ก ฯ ครั้ ง ที่ 4/2564
วันที่ 2 ก.ย.64
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด พ.ศ.2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพประกอบระบบ 5 ระบบ
1.1 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
1.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
1.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
1.4 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
1.5 ระบบการประชุม Google Meet/, Zoom Application
ภาพประกอบระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
ภาพประกอบระบบงานพั ส ดุ ข องสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภาพประกอบระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
ภาพประกอบการประชุม แบบออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัด พ.ศ.2564
ผลการประเมินความพึงพอใจของใช้บริการ พ.ศ.2564ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2
รายงานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล

74
หมายเลข
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.1.2-4(20)
สวท.1.2-4(21)
สวท.1.2-4(22)
สวท.1.2-4(23)
สวท.1.2-5(1)
สวท.1.2-5(2)
สวท.1.2-5(3)

ข้อมูลอ้างอิง
คำสั่งประเมินบุคลากร
ภาพประกอบระบบลิ้งค์ 5 ระบบ
2.5.1 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ)
2.5.2 ระบบเบิกจ่ายวัสดุ
2.5.3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)
2.5.4 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
2.5.5 ระบบการประชุม Google Meet/, Zoom Application
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยฯ
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภาพประกอบ Facebook/Line
รายงานแบบติดตามและประเมินโครงการ รอบ 6 เดือน
รายงานแบบติดตามและประเมินโครงการ รอบ 12 เดือน
คำสั่ง 11 คำสั่ง
คำสั่งสำนั กวิทยบริการฯ เรื่อง การมอบหมายงานให้ ปฏิบัติและกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
ประกาศเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2564
คำสั่งที่ 3/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 77/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดการเรียนการ
สอน กศ.บป. วันเสาร์ และ อาทิตย์ ประจำปีภาคภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา2563 สั่ง ณ 28 ม.ค.2564
รายงานผลการดำเนินงาน 7ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงาน ของคณะและ
สถาบั น /สำนั ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะคณะและสถาบั น /สำนั ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
ผู้ บ ริ หาร บริ ห ารงานโดยยึ ดหลั กธรรมภิ บาล และการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

-

-

-
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
นายนิทัศน์ รสโอชา
นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานแต่ละงานเป็นไป
ตามโครงสร้างของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้ รับ บริการในเบื้ องต้น ต่อ การให้ บ ริก ารของหน่ว ยงานโดยพิ จารณาจากผลการสำรวจความพึ งพอใจของ
ผู้ รั บ บริ ก าร และผลการสำรวจจะต้ อ งสะท้ อนให้ เห็ น ถึงคุณ ภาพของการให้ บ ริก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการและมีความพึงพอใจสูงสุด
อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
3. หน่วยงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 บริการ
4. นำข้อมูลที่วิเคราะห์จากข้อ 2 มาปรับปรุงการให้บริการและรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึง คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภารกิจและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มี ก ารนำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกรรมการประจำหน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับ
ความสำเร็จของการให้บริการ คำสั่งที่ 02/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(1)) คำสั่งที่ 02/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มีการกำหนดมาตรฐานการให้ บริการของห้ องสมุด
ตามประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย มาตรฐานห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2544 มาตรฐานห้ อ งสมุ ด
สถาบั น อุดมศึกษา พ.ศ.2544 ฉบั บ นี้ เป็น มาตรฐานฉบับที่ 2 ซึ่งได้จัดทำ ขึ้นเพื่อปรับปรุงแก้ไข มาตรฐาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ.2529 เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมุ่งหวังที่
จะให้ เป็ น แนวทางสำหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ของสถาบั น ให้ ได้ ม าตรฐาน ตลอดจนมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาฉบับนี้จัดทำ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การศึกษาตลอดชีวิต และเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ ได้มาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไว้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(2)) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำมาตรฐานการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ตามประกาศระเบียบการ
ให้บริการของห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(3)) มาตรฐานการสมัครสมาชิก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(4)) มาตรฐานการให้บริการยืม-คืน หนังสือของห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(5)) มาตรฐานการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(6)) มาตรฐานการให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารเผยแพร่ ม าตรฐานการให้ บ ริ ก าร และประกาศสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
หลากหลายช่องทาง ดังนี้ 1) หน้าเว็บไซต์สำนักฯ 2) Facebook สำนักฯ และ3) Line สวท.2562
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(7)) เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(8)) เฟสบุ๊คสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-1(9)) ไลน์กลุ่ม สวท.2562
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เกณฑ์มาตรฐาน :
2. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีพันธกิจการ
ให้บริการด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มี การรวบรวมข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการเพื่อนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการในแต่ละปี ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-2(1)) ข้อมูลสถิตผิ ู้เข้าใช้บริการการสมัครสมาชิก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-2(2)) ข้อมูลสถิตผิ ู้เข้าใช้บริการการให้บริการยืม-คืน หนังสือของห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-2(3)) ข้อมูลสถิตผิ ู้เข้าใช้บริการการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-2(4)) ข้อมูลสถิตผิ ู้เข้าใช้บริการการให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์
(เอกสารหมายเลข สวท. 1.3-2(5) สถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือ (หมวดใหญ่) พ.ศ.2563-2564
สำนักวิทยบริการฯ มีกระบวนการรวบรวมและการวัดข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยใช้ตารางสำเร็จรูปการประมาณค่าสัดส่วนประชากรตามทฤษฎีของทาโร่ยามาเน่ โดยคาดว่าสัดส่วนของ
ลักษณะเท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่น 95 % จากจำนวนผู้เข้าใช้บริการของปีที่ผ่านมา (2563) มีขนาด
เท่ากับ มากกว่า 100,000 คน (100,145) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 10 % ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 400 + 100 คน จำนวน 462 คน
สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรวบรวมข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ และความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัย รวดเร็ว และมีโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ ที่ ส ามารถนํ ามาประยุ กต์จั ดทําแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการส่ ง
แบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18-28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งได้ค่าคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ระดับ 3.95
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-2(5)) แบบสอบถามความพึงพอใจ 2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
3. หน่วยงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 บริการ
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการให้บริการใน
รูป แบบออนไลน์ e-Service เพื่อส่งเสริมให้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้ทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
3. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
4. นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine)
5. วิทยานิพนธ์ (E-Thesis)
6. ฐานข้อมูลออนไลน์
7. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
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(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-3(1)) ภาพประกอบสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ มีรูป แบบการให้บริการออนไลน์ e-Service เพิ่มขึ้น
1 รูปแบบ คือ บริการสื บ ค้น ตัวเล่มออนไลน์เพื่อการยืม สำหรับสมาชิกของสำนักวิทยบริการฯ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และFacebook
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-3(2)) ภาพประกอบการบริการสืบค้นตัวเล่มออนไลน์เพื่อการยืม
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-3(3)) สถิติบริการสืบค้นตัวเล่มออนไลน์เพื่อการยืม
เกณฑ์มาตรฐาน :
4. นำข้อมูลที่วิเคราะห์จากข้อ 2 มาปรับปรุงการให้บริการและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้ บริการแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2564 มี ผู้ต อบแบบสอบถามออนไลน์ ของการ
ให้บริการ จำนวน 462 คน ผลประเมินความพึงพอใจ 3.95 อยู่ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-4(1)) ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริการสำนั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 1)
คณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 1) ต่อคณะกรรมการดำเนินงาน
และดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คณะกรรมการได้มีการดำเนินงานปรับการให้บริการจากข้อเสนอแนะ
เอกสารหมายเลข สวท.1.3-4(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนิ น งานและดำเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-4(3)) การดำเนินงานปรับปรุงจากการเสนอแนะ (ครั้งที่ 1)
คณะกรรมการดำเนินงานระดับความสำเร็จของการให้บริการ รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 2) ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม
2564 ผลประเมินความพึงพอใจ 4.05 อยู่ระดับมาก
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-4(4)) ผลการประเมิ นความพึงพอใจของผู้ ใช้บ ริการสำนั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 2)
(เอกสารหมายเลข สวท.1.3-4(5)) การดำเนินงานปรับปรุงจากการเสนอแนะ (ครั้งที่ 2)
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เกณฑ์มาตรฐาน :
5. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภารกิจและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการ
นำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกรรมการประจำหน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ น ำผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารทั้ ง 2 ครั้ ง ครั้ ง ที่ 1
เมื่อวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12-28 กันยายน 2564 และมีการนำข้อเสนอแนะจาก
การใช้บริการของผู้ใช้บริการครั้งที่ 2 มาจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบปี
ถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการตรงกับความต้องการ
(เอกสารหมายเลข สวท .1.3-5(1)) แผนการให้บริการของผู้รับบริการ ปี 2565
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รายการหลักฐานแสดง
เอกสารหมายเลข
สวท.1.3-1(1)
สวท.1.3-1(2)
สวท.1.3-1(3)
สวท.1.3-1(4)
สวท.1.3-1(5)
สวท.1.3-1(6)
สวท.1.3-1(7)
สวท.1.3-1(8)
สวท.1.3-1(9)
สวท.1.3-2(1)
สวท.1.3-2(2)
สวท.1.3-2(3)
สวท.1.3-2(4)
สวท.1.3-2(5)
สวท.1.3-3(1)
สวท.1.3-3(2)
สวท.1.3-3(3)
สวท.1.3-4(1)
สวท.1.3-4(2)
สวท.1.3-4(3)
สวท.1.3-4(4)
สวท.1.3-4(5)
สวท.1.3-5(1)

ข้อมูลอ้างอิง
คำสั่งที่ 02/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรฐานการสมัครสมาชิก
มาตรฐานการให้บริการยืม-คืน หนังสือของห้องสมุด
มาตรฐานการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
มาตรฐานการให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์
https://www.aru.ac.th/arit/
https://www.facebook
ไลน์กลุ่ม สวท.2562
ข้อมูลสถิตผู้เข้าใช้บริการการสมัครสมาชิก
ข้อมูลสถิตผู้เข้าใช้บริการการให้บริการยืม-คืน หนังสือของห้องสมุด
ข้อมูลสถิตผู้เข้าใช้บริการการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสถิตผู้เข้าใช้บริการการให้บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์
แบบสอบถามความพึงพอใจ 2564
ภาพประกอบสารสนเทศ
ภาพประกอบการบริการสืบค้นตัวเล่มออนไลน์เพื่อการยืม
สถิติบริการสืบค้นตัวเล่มออนไลน์เพื่อการยืม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
การดำเนินงานปรับปรุงจากการเสนอแนะ (ครั้งที่ 1)
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปี 2564 (ครั้งที่ 2)
การดำเนินงานปรับปรุงจากการเสนอแนะ (ครั้งที่ 2)
แผนการให้บริการของผู้รับบริการ ปี 2565
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. พื้นที่การให้บริการสำนักวิทยบริการเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. มีระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและเน้นการ
ทำงานเป็นทีม
3. มีความสามารถและทักษะในการใช้และความพร้อมใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางเสริม

จุดอ่อน

แนวทางแก้ไข

-

-

-
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องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
นางละเอียด
รามคุณ
นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์
น้อยดี
ผู้ประสานตัวบ่งชี้
นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
ผู้ติดตามตรวจสอบตัวบ่งชี้
อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
นางสาวเพลินตา
โมสกุล
ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
คำอธิ บายตั วบ่งชี้ : การพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ เกิดจากการคัดเลื อกและการจัดหาทรัพยากรอย่าง
เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่
การลงรายการ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุ ดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของคณะ หลักสูตร อาจารย์ และนั กศึกษา
เสนอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
4. มีการจัดทำรายงานสรุป ในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5. นำผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีถัดไป
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ สำนักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนา
คุณ ภาพทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนัก วิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งที่ 30/2563 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
(เอกสารหมายเลข สวท. 2.1-1(1)) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒ นาคุณภาพทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด
วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ได้ร่ ว มประชุมเพื่อ ทบทวน และจั ด ทำแผนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้น ำผลการตรวจประกั น
คุณ ภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เป็ น แนวทางการปรับ ปรุงงานการพั ฒ นาทรัพ ยากร
สารสนเทศ ให้เข้าถึงและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ
1. ควรนำข้อมูลสถิติการยืมหนังสือมาวิเคราะห์การใช้บริการเพื่อนำมาสร้างโครงการ กิจกรรมให้
นักศึกษาในทุกหลักสูตรมาเข้าใช้ห้องสมุด
2. ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใช้ทรัพยากรห้องสมุด
ในการค้นคว้า เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยมีระบบและกลไก มีกระบวนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ ดังภาพแผนภูมิ
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แผนภูมิการดำเนินงานตามระบบและกลไก การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
เริ่มต้น
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ประชุมคณะกรรมการและจัดสรรงบประมาณ
สำรวจความต้องการของผู้รับบริการ/ตรวจสอบ

พิจารณาจัดลำดับ
ความจำเป็นเร่งด่วน

เร่งด่วน
ดำเนินการจัดหาตามระเบียบ
ดำเนินงานตามเทคนิค
ประชาสัมพันธ์รายการบรรณานุกรม
ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ
ประชุมคณะกรรมหารจัดหาพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จบ

มี
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1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการดำเนิ น งานการพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่ อประชุมชี้แจง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน 2,457,9800 บาท และจำแนกประเภท
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังตาราง 1
ตาราง 1 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเพื่ อ การจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564
(วันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564)

: บาท
รายการ/งบประมาณ
หนังสือทั่วไป
วารสาร/หนังสือพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมีชีวิต (ห้องสมุดมนุษย์)
ฐานข้อมูล
รวม

แผ่นดิน
900,000
953,000
1,853,000

บกศ.
181,000
200,000
18,000
28,980
427,980

กศ.บป.
บัณฑิตศึกษา
100,000
50,000
100,000
50,000

ป.บัณฑิต
27,000
27,000

2. สำรวจ/สอบถามความต้องการ/เสนอผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook, E-mail, Line การ
บริการเชิงรุก (กับอาจารย์ หลักสูตร นักศึกษา)
3. ตรวจสอบรายการซ้ำจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
4. ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ รับบริจาค ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
6. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ดำเนินการงานเทคนิค
7. จัดทำบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย/นำออกให้บริการ
9. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10. สรุปผลเพื่อรายงาน 6 เดือน เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตร
11. ประเมินความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
และได้ มี การทบทวนนโยบาย ในการพั ฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุด เพื่ อ การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1. จำนวนหนังสือ/นักศึกษา 15 เล่ม/ 1 คน
2. จำนวนหนังสือ/อาจารย์ 100 เล่ม/ 1 คน
3. หนังสือเฉพาะสาขาวิชา
- จำนวน 500 เล่ม สำหรับระดับปริญญาตรี
- จำนวน 3,000 เล่ม สำหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่มีการเปิดสอนในระดับอื่นที่สูงกว่าระดับปริญญาโท
- จำนวน 6,000 เล่ม สำหรับระดับปริญญาโท
กรณีที่ไม่มีการเปิดสอนระดับอื่นที่สูงกว่าปริญญาโท
- จำนวน 6,000 เล่ม สำหรับระดับการศึกษาเฉพาะทาง 6 ปี
- จำนวน 25,000 เล่ม สำหรับปริญญาเอก
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรรงบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้แต่ละสาขาวิชามีส่วนร่วม และรับทราบเป็นเงิน จำนวน
30,000 บาท ซึ่งหนังสือ หรือทรัพยากรสารสนเทศ ที่แต่ละสาขาวิชาแจ้งความต้องการ นั้น สำนักวิทยบริการฯ
ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และดำเนินการทางด้านเทคนิค และจัดเก็บไว้ให้บริการที่สำนักวิทย
บริการฯ
เมื่อทางสำนั กวิทยบริการฯ จั ดหา และดำเนินการทางด้านเทคนิคพร้อมให้ บริการ บรรณารักษ์
จัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ นักศึกษา แจ้งรายการทรัพยากรที่ต้องการให้รับทราบเป็นรายบุคคล
ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตรงต่อความ
ต้องการ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน (มคอ.3) ตามงบประมาณที่จัดสรร
ส่ ว นการดำเนิ น การจั ด ซื้ อ -จั ด จ้ า ง สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จะเป็ น ฝ่ ายดำเนิ น การโดยฝ่ ายพั ฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ (คุณนัยนา เพียรคงทอง, คุณละเอียด รามคุณ, คุณจิรทีปต์ น้อยดี, คุณนิทัศน์ รสโอชา)
โดยจั ดแยกประเภทหนั งสื อ ได้แ ก่ หนั งสื อ อ้างอิง หนั งสื อ วิช าการทั่ว ไป นวนิ ยาย วารสาร หนังสื อพิ ม พ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
ส่ วนงบประมาณที่ เหลื อ สำนั ก วิท ยบริก ารฯ ใช้ในบริห ารจัดการการพั ฒ นาคุณ ภาพทรัพ ยากร
สารสนเทศของห้ องสมุด ในการจัดหาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละสาขา ได้กำหนดเกณฑ์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไปชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 2 เล่ม
2. ประเภทที่ตรงกับหลักสูตรเปิดสอนชื่อเรื่องละ ไม่เกิน 3 เล่ม
3. ประเภทพื้นฐานชื่อเรื่องละ
ไม่เกิน 5 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(2)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแบ่งผู้รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางสาวนัยนา เพียรคงทอง)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ (รับผิดชอบโดย นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์)
3. คู่มื อการการปฏิบั ติงานวิเคราะห์ ท รัพ ยากรสารสนเทศและลงรายการทรัพ ยากรสารสนเทศ
(รับผิดชอบโดย นางสาวเมตตา สังข์ทอง)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเทคนิค (รับผิดชอบโดย นายทิพย์ รามคุณ, นางศศินันท์ เล้าประเสริฐ)
5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือ E-book (รับผิดชอบโดย นางละเอียด รามคุณ )
6. คู่มือการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ (รับผิดชอบโดย นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก)
7. คู่มือการปฏิบัติงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (รับผิดชอบ นายจิรทีปต์ น้อยดี)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-1(3)) คู่มือการปฏิบัติงาน 7 เล่ม
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เกณฑ์มาตรฐาน :
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของคณะ หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษาเสนอ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะ หลั ก สู ต ร อาจารย์ และนั ก ศึ ก ษา โดยเสนอการจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศเข้ า ห้ อ งสมุ ด
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุ ด ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการ
โดย บริ ก ารเชิ งรุ ก ตามคณะ และสอบถามความต้ อ งการพร้ อ มอำนวยความสะดวกด้ ว ยการนำรายการ
บรรณานุ ก รมทรั พ ยากรสารสนเทศใหม่ ๆ พร้อมตัว เล่ ม ที่ส ำนั กพิ มพ์ ให้ ยืมไปให้ คณาจารย์และนั กศึก ษา
คั ด เลื อ ก และส่ ง แบบฟอร์ ม เสนอในการจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศ เพื่ อ ให้ ท างสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ได้ดำเนินการจัดหา-จัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุต่อไป
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(1)) แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้มีการตรวจสอบ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ และรายชื่ อ หนั งสื อ ประกอบการเรี ย นการสอนของอาจารย์ ต าม มคอ.3 โดยได้
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง และจากผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมคอ.3 แต่ละคณะ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(2)) รายชื่อหนังสือ มคอ.3
สำนั กวิทยบริการฯ มี การจั ดกิจ กรรมสั ป ดาห์ ห้ องสมุ ด Library & IT Fair 2021 ในวันที่ 24-25
มี น าคม 2564 โดยเชิ ญ ร้ า นจำหน่ า ยหนั งสื อ จากสำนั ก พิ ม พ์ ต่ า 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 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ตรงกับความต้องการ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(3)) ภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ
สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือไปยังอาจารย์ตามคณะ/
สาขาวิชา /มีการประชาสัมพันธ์ผ่า นหน้ าเพจสำนักฯ Line คณะ เพื่อเชิญชวนให้ คณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากรร่วมคัดเลือกหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุดดังกล่าว
เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(4)) บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ/ภาพประกอบเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ
สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไชต์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเชิญคณาจารย์
ร่ ว มคั ด เลื อ กหนั งสื อ ประเภทหนั งสื ออิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (e-Book) เพื่ อ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและตรงตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(5)) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริการฯ มีการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายช่องทาง โดยการจัดทำ
รายการบรรณานุ กรมทรัพ ยากรสารสนเทศใหม่ ในรูปแบบของ QR Code ที่ มีให้ บ ริการในแต่ ล ะเดือนให้
คณาจารย์ทราบ เช่น เอกสารรายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน, เอกสารบรรณานุกรม, บรรณานิทัศน์หนังสือ
ใหม่ แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน เว็บไซต์ห้องสมุด : http://library.aru.ac.th/ (รายการหนังสือใหม่) และยังมี
ช่องทางเสนอในการคัดเลือกหนังสือผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์การเสนอแนะหนังสือ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Matrix Facebook Line เป็นต้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(6)) ภาพประกอบ QR Code รายชื่ อ หนั งสื อ ใหม่ ป ระจำเดื อน, รูป ภาพ
ประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
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สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมหลักสูตรการสอนตาม (มคอ.3)
โดยมีระบบและกลไก มีกระบวนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
แผนภูมิงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เริ่ม
สำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลในฐาน/
matrix

ไม่มี
พิมพ์รายการหนังสือเพื่อสั่งซื้อ
ขอใบเสนอราคา
ดำเนินการจัดซื้อ
ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ
ส่งต่อให้งานเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศ
จบ

มี
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สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย รองรั บ
การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 โดยมี ก ารดำเนิ น งานด้ ว ยวิ ธี จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทหนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ EBSCO GALE และ IG Library ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร่ ว มกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้ทำความร่วมมือกับเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(7)) เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการถ่ายทำหนังสือมีชีวิต เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญา จากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อบริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(8)) ลิงค์หนังสือห้องสมุดมนุษย์
สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้
1. สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดทำวีดิโอแนะนำวิธีการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของ
สำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ การทำบัตรสมาชิก การยืม -คืน หนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง ( Renew) ขั้นตอน
เสนอซื้ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศเข้ า ห้ อ งสมุ ด การใช้ ฐ านข้ อ มู ล ต่ าง ๆ แนะนำทรั พ ยากรหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯลฯ
2. แนะนำการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application “ Green Digital Library”
3. อบรมการสื บ ค้น ฐานข้อมูล ออนไลน์ แบบรายบุ คคล และรายกลุ่ ม (จัด อบรมส่ งเสริม การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
4. แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลและการอ่าน E-Book ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์
5. มอบรางวัล สุ ดยอดนั กอ่านประเภทอาจารย์และนักศึกษา และมอบรางวัลแก่คณะที่มีการใช้
บริการสูงสุด ในงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2021 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564
6. จัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาพศิลปะ ร่วมทั้งสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ที่ได้รับความร่วมมือ
กับ อาจารย์ และนั กศึกษา จากสาขาวิช าต่าง ๆ ที่ให้ ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานและสิ่ งแวดล้ อ ม และผลจากการดำเนิ น งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กับ สำนักฯ มีส่วนร่วมในลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพและรายได้กับชุมชน จึงมี
ผลงานที่เป็นต้นแบบไว้ให้นักศึกษาหรืออาจารย์ ประชาชนทั่วไป
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดในการค้นคว้า เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair
โดยเชิญสำนักพิมพ์มาจัดแสดงหนังสือตำราวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ บุลากร นักศึกษา ร่วมคัดเลือกหนังสือ
ตำราวิชาการ นำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(9)) ภาพประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

91
จากผลการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดทำสรุปสถิติ
การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 2 ปีดังนี้
ตาราง 4 สถิตการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
ช่วงเวลา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

พ.ศ.2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
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

พ.ศ.2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
ยืม
คืน
2,462
2,349
2,632
2,641
2,210
2,650
610
531
1,632
1,493
1,465
1,489
587
551
310
517
378
548
358
356
368
342
262
277
13,274
13,544

จากตาราง 4 แสดงข้อมูลการยืม -คืนทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ของสำนักวิทยบริการฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า ผู้ใช้บริการมีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จำนวน 13,274
เล่ม และคืน 13,544 เล่ม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(10)) สถิตการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
** หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนผู้ยืมหนังสือลดลง เนื่องจากห้องสมุดปิดการให้บริการ
เนื่องจากฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
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นอกจากนี้ สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ จึงได้พัฒ นาช่องทางการให้บริการ โดยมี ช่องทางยืมต่อด้วยตนเอง
(Renews) ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX และเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการ 3 ปี ย้อนหลัง ดังตาราง 5
ตาราง 5 สถิตการใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง ปีงบประมาณ 2562-2564
ช่วงเวลา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

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

พ.ศ.2564
552
653
691
116
91
87
125
214
184
78
69
21
3,131

หน่วยนับ

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

จากตาราง 5 แสดงข้อมูลการยื มต่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ด้ว ยตนเอง (Renew) ของ
สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านช่องทางเครือข่าย http://library.aru.ac.th/ และ
Application Matrix Library พบว่า ผู้ใช้บริการมีการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) จำนวน 3,131 เล่ม
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 691 เล่ม เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 653
เดื อนตุ ล าคม 2563 จำนวน 552 เล่ ม และที่ มี การยืม น้ อ ยสุ ดคื อ เดื อนกั น ยายน 2564 จำนวน 21 เล่ ม
ตามลำดับ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(11)) สถิตการใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง ปีงบประมาณ 2562-2564
link: https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
** หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนผู้ใช้บริการยืมต่อลดลง เนื่องจากห้ องสมุดปิดการ
ให้บริการเนื่องจากฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรนำข้อมูลสถิติการยืมหนังสือมาวิเคราะห์การใช้บริการเพื่อนำมา
สร้างโครงการ กิจกรรมให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรมาเข้าใช้ห้องสมุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำรายงานสถิติการยืมหนังสือ แยกตามหลักสูตร
โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังตาราง 6
สถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือ (หมวดใหญ่) พ.ศ.2563-2564
สาขาวิชา
000 เบ็ดเตล็ดหรือความรูท้ วไป
ั ่ (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and Recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัตศิ าสตร์และภูมศิ าสตร์ (History and Geography)
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสัน้ และเยาวชน
รวม

2563
2,290
714
290
5,749
1,223
579
3,501
904
1,211
3,731
522
20,714

2564
338
402
234
3,495
784
512
3,239
616
639
2,246
488
12,993

จากตาราง 6 แสดงข้อมูลสถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือ (หมวดใหญ่) ของสำนักวิทย
บริการฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า ผู้ ใช้บริการยืมหนังสือ หมวด 300 สังคมศาสตร์ (Social
sciences) มากที่ สุ ด อั น ดั บ ลำดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่ หมวด 900 ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละภู มิ ศ าสตร์ (History and
Geography) และลำดับที่ 3 ได้แก่ 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(12)) สถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือ พ.ศ.2563-2564
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สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดลำดับหนังสือที่มีการยืมมากที่สุด 10 ลำดับแรก ของปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 – 30 กั น ยายน 2564) โดยแยกตามหมวดหมู่ ห นั งสื อ (หมวดย่ อ ย)
ไว้ดัง ตาราง 7
ตาราง 7 สถิติการยืมหนังสือตามหมวดหมู่ (หมวดย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมวดหมู่
658.4 ส747อ
959 ส ป
959 ฮ174ป
658.834 ช647พ
658.834 ว862พ
658.8 ศ543ห
658.812 ค357ก
371.102 ก728ก
658.834 ศ พ
959 ม346ป

จำนวนที่ยืม
29
29
29
28
28
26
22
21
21
21

จากตาราง 7 แสดงข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) ของสำนักวิทยบริการฯ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่า ผู้ใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุดอันดับ 1ได้แก่หมวด 658.4 ส747
(วิท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์เทคโนโลยี )และ 959 ส ป และ959 ฮ174ป (ประวัติ ศ าสตร์) ลำดับ ที่ 2-4 ได้แ ก่
หมวด 658.834 (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยี) ลำดับที่ 5 ได้แก่ 371.102(สังคมศาสตร์) ลำดับที่ 6 ได้ แก่
หมวด 658.834 ศ พ (วิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยี) และอันดับสุดท้ายคือ 959 ม346ป (ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(13)) สถิติการยืมหนังสือตามหมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
link: https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
นอกจากนี้สำนักวิทยบริการฯ ยังมีส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยการการเพิ่มช่องทาง
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(14)) สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทาง
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สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมช่วงสถานการณ์โควิด 19 และเพิ่มช่องทางการให้บริการค้นหา
ตั ว เล่ ม หนั งสื อ ให้ เป็ น บริ ก ารสำหรั บ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ อำนวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
ช่วงสถานการณ์ โควิด 19 เริ่มให้บริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีสถิติ
การยืม ดังนี้
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

จำนวน
เล่ม
37
2
156
178
131
121
138
886

คน
13
2
29
14
22
21
23
123

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(15)) สถิติบริการค้นหาหนังสือเพื่อการยืม
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2564 ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 3.95 เกณฑ์อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 79
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-2(16)) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงาน
สำนั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุ มทุ ก
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้มีการทบทวนข้อมูลหลักสูตรที่
เปิ ด สอนของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ทั้ งหมด 4 คณะ และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รวมทั้ ง หมด
52 หลักสูตร เพื่อจะได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามความต้องการของหลักสูตร ต่างๆ ที่มีการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมทบทวนการ
จัดสรรงบประมาณ และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้ครอบคลุมทุก
หลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(1)) รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564
ปีงบประมาณ 2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีจัดหา-จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ ตัวแทนคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ร่วมจัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สนับสนุน
การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(2)) รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อในปี พ.ศ.2564
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สำนั กวิท ยบริ การฯ ให้ คณาจารย์ นั กศึกษา และบุ คลากร ร่ว มเสนอแนะทรัพ ยากรสารสนเทศ
เข้าห้ องสมุด ผ่ านทางช่อ งทางออนไลน์ เช่ น หน้ าเพจสำนั กวิท ยบริการฯ Line 4 คณะ ประกอบไปด้ ว ย
คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(3)) ภาพประกอบการแนะนำทรัพยากรทรัพยากรเข้าห้องสมุด
สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญอาจารย์ร่วมคัดเลือกหนังสือประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อให้ตรงกับความต้องการและตรงตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(4)) ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุม
ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ปฐมวัย)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ และการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิขาเศรษฐศาสตรุ์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

รายการ
24
24
25
40
8
27
27
27
65
8
46
66
93
197
52
111
53
67
82
163

เล่ม
68
68
49
83
13
77
77
54
131
13
83
132
247
334
99
231
111
159
166
377
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ลำดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์)
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รายการ
212
52
32
10
13
3
49
2
83
83
226
73
64
138
33
29
36
44
9
5
65
27
74
29
35
35
35
175
175

เล่ม
357
99
64
16
19
3
77
2
188
188
477
152
132
294
83
35
57
70
16
8
131
54
146
35
59
59
59
329
329
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ลำดับที่
หลักสูตร/สาขาวิชา
50
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
51
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รวม

รายการ เล่ม
7
15
35
59
186 426
3,491 7,066

(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(5)) ลิงค์ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตร/สาขาวิชา
นอกจากนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับอภินันทนาการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้ อ ม จากกรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มในรู ป แบบของหนั งสื อ และ e-Books มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานในการติดตั้ง Application “Green Digital Library” ในรูปแบบของ
การแนะนำ ประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์สำนักฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-3(6)) ลิงค์กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/ QR Code Application
เกณฑ์มาตรฐาน :
4. มีการจัดทำรายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบ
ย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานสรุปในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศประจำปี มีข้อมูลสถิติเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงจำนวนจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ตามปีงบประมาณ 2560- 2564
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
5. วารสาร
6. หนังสือพิมพ์
7. ซีดีรอม
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
9. ฐานข้อมูลออนไลน์

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

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

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

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

ปี 2564
211,458 เล่ม
20,875 เล่ม
8,884 เล่ม
1 ฐาน
189 ชื่อเรื่อง
12 ชื่อเรื่อง
1,998 ฉบับ
23,000 เล่ม
11 ฐาน

10. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน
11. เอกสารจดหมายเหตุหาวิทยาลัย
12. ห้องสมุดมนุษย์

1,703 เล่ม

1,810 เล่ม

1,919 เล่ม

2,077 เล่ม

2,300 เล่ม

20 เรื่อง

266 เล่ม
25 เรื่อง

380 เล่ม
31 เรื่อง

490 เล่ม
36 เรื่อง

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

560 ม
42 เรื่อง

99
เกณฑ์การดำเนินงาน
5. นำผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศในปีถัดไป
ผลการดำเนินงาน
สำนั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารนำผลข้อ 4 มาปรับ ปรุงระบบและกลไก
ในการจั ดหาหรื อจั ดซื้อ ทรัพ ยากรสารสนเทศ ในปี ถั ดไป โดยคณะกรรมการดำเนิ น งานพั ฒ นาทรัพ ยากร
สารสนเทศ ได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ โดยนำผลการสำรวจ
ความพึงพอใจประจำปี พ.ศ.2563 และมีข้อเสนอแนะมาพัฒ นาการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ในรอบปีถัดไปดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับ ปรุงระบบ
และกลไก ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตามวงจร PDCA และได้มีการประชุมการปฏิบัติงานทุกเดือน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกลุ่มงาน และเกิดผลที่เป็น
รูปธรรมที่มีความชัดเจน โดยมีระบบ/กระบวนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2. คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒ นาคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ได้ประชุมเพื่อ
วางแผนการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และชี้แจงงบประมาณที่ รับจัดสรรปีงบประมาณ 2565
จำนวนหลักสูตร ละ 30,000 บาท ดังตาราง 8
ตาราง 8 แสดงรายการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565
: บาท
รายการ/งบประมาณ
หนังสือทั่วไป
วารสาร/หนังสือพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมีชีวิต (ห้องสมุดมนุษย์)
ฐานข้อมูล
รวม

แผ่นดิน
900,000

บกศ
181,000
200,000

กศ.บป
บัณฑิตศึกษา
100,000
50,000

ป.บัณฑิต
27,000

953,000
1,853,000

18,000
28,980
427,980

100,000

50,000

27,000

3. สำรวจ/สอบถามความต้ อ งการ/เสนอผ่ า นระบบออนไลน์ เช่ น Facebook, E-mail, Line
การบริการเชิงรุก (กับอาจารย์ หลักสูตร นักศึกษา)
4. ตรวจสอบรายการซ้ำจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix)
5. ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยวิธีการจัดซื้อ รับบริจาค ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
6. ตรวจสอบความเรียบร้อย/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
7. วิเคราะห์และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ/ดำเนินการงานเทคนิค
8. จัดทำบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์ตามคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย/นำออกให้บริการ
10. บันทึกข้อความแจ้งรายชื่อหนังสือที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11. สรุปผลเพื่อรายงาน 6 เดือน เพื่อให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมทุกหลักสูตร
11. ประเมินความพึงพอใจในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
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คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมีการทบทวนปรับปรุงระบบและ
กลไกในการจัดหา-จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ จะดำเนินการในปีถัดไปดังนี้
1. ดำเนินการนำคณาจารย์ไปคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์หนังสือ
2. บริหารการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ
3. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
4. การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
5. นำสถิติการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศมาใช้พิจารณาในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.1-5(1)) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
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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.2.1-2(16)
สวท.2.1-3(1)
สวท.2.1-3(2)
สวท.2.1-3(3)
สวท.2.1-3(4)
สวท.2.1-3(5)
สวท.2.1-3(6)
สวท.2.1-4(1)
สวท.2.1-5(1)

ข้อมูลอ้างอิง
คำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพทรั พ ยากร
สารสนเทศของห้องสมุด
รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน 7 งาน

แบบฟอร์มการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
รายชื่อหนังสือ มคอ.3
ภาพประกอบการคัดเลือกหนังสือ
บันทึกข้อความเชิญคัดเลือกหนังสือ/ภาพประกอบเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพประกอบ QR Code รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน,
รูปภาพประกอบช่องทางคัดเลือกหนังสือ
เอกสารประกอบเกี่ยวกับความร่วมมือ
ลิงค์หนังสือห้องสมุดมนุษย์
ภาพประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
สถิตการยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
link: https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
สถิตการใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง ปีงบประมาณ 2562-2564
link: https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
สถิติการยืมหนังสือแยกตามหมวดหมู่หนังสือ พ.ศ.2563-2564
สถิติการยืมหนังสือตามหมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถิติการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทาง
สถิติบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พ.ศ.2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564
รายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการจัดซื้อในปี พ.ศ.2564
ภาพประกอบการแนะนำทรัพยากรทรัพยากรเข้าห้องสมุด
ภาพประกอบประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตร/สาขาวิชา
https://staff.aru.ac.th/matrix_rpt/
ลิงค์กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม/QR Code Application
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. ได้รับความร่วมมือในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
จากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทำให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และครอบคลุมตาม
สาขาที่เปิดสอน
3. มีเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
จุดอ่อน

แนวทางเสริม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นายอำนาจ แก้วภูผา
นายเจษฎา สุขสมพืช
นายสายชน คงคะพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถด้านดิจิ ทัล เป็ น สิ่ งที่ส ะท้อนความสามารถของบัณ ฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการ
นำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา
การสื่ อ สาร ตลอดจนความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ เพื่ อ รู้ เ ท่ า ทั น การใช้ ง านและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุ ดท้ายระดับ
ปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
4. มีนั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ชั้นปีสุ ดท้ ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา (ในปีที่
ประเมิน) เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. การประเมิ น ความสำเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนพั ฒ นานั กศึกษาด้ านดิจิทั ล และมีการนำ
ผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2 ข้อ

มีการดำเนินการ
3 ข้อ

มีการดำเนินการ
4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

หมายเหตุ ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่ประเมิน

104
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
ผลการดำเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้า นดิจิทัล เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และตัวบ่งชี้ที่ 2.2
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 1287/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(1)) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 1287/2563 สั่ง ณ วันที่
25 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จัดทำประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒ นานักศึกษาให้คุณภาพเข้ารับ
การอบรมมาตรฐานทั กษะด้านดิจิ ทัล พร้อมทดสอบความรู้ที่ ได้จากการอบรมเกณฑ์มาตรฐานด้านดิจิทั ล
ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด อธิการบดีลงนามเรียบร้อย สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(2)) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริม
ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28-30
ตุลาคม 2563 ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ.ตราด เพื่อทบทวนแผน Smart University พ.ศ.25632565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-1(3)) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เกณฑ์มาตรฐาน :
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลจากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ วางแผนในการดำเนินงานสนับสนุนการจัดสอบสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิ จิ ทั ล ของนั ก ศึ กษา ให้ เป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นตามแผนที่ กำหนด และจั ดกิ จ กรรมโครงการให้ นั ก ศึก ษา
เตรียมพร้อมในการสอบให้ผ่านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นำเสนอขอพิ จ ารณา แผน Smart University
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564 มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(1)) แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(2)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
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นอกจากนี้ สำนั กวิทยบริการฯ ได้ดำเนิน การจัดทำแผนพั ฒ นาสมรรถนะและทั กษะด้านดิจิทั ล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 แยกออกจากแผน Smart
University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2564) ตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(3)) แผนพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรุง พ.ศ.2564) ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(4)) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนั กวิทยบริการฯ พิจารณาวางแผนในการดำเนินงานสนับสนุน กำหนดการจัดสอบสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลให้กับ นักศึกษ า ในการเข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 เพื่อให้
เป็นไปตามสัดส่วนตามแผนที่กำหนด และสอบให้ผ่านตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะทั้ง 4 คณะส่งรายชื่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 203 คน รายละเอียด ดังนี้
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79
คน
- คณะครุศาสตร์
55
คน
- คณะวิทยาการจัดการ
32
คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
คน
รวมทั้งสิ้น
203
คน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(5)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1
สำนักวิทยบริการฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน เมื่อวันจันทร์ที่
19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 จัดประชุมพิจารณาวางแผนในการดำเนินงานสนับสนุน
กำหนดการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา ในการเข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งที่ 2/2564
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 โดยมีจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมทดสอบ ทั้ง 4 คณะ
จำนวน 835 คน รายละเอียด ดังนี้
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
316 คน
- คณะครุศาสตร์
243 คน
- คณะวิทยาการจัดการ
144 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
132 คน
รวมทั้งสิ้น
835 คน
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(6)) รายงานการทดสอบ ครั้งที่ 2
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สำนักวิทยบริการฯ กำหนดรูปแบบการเข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการ
สอบออนไลน์ โดยมีการอบรมสมรรถนะด้านดิจิทัลผ่านระบบ Google Meet และสอบโดยใช้ระบบการสอบ
Digital Literacy (DL) Baseline ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-2(7)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
เกณฑ์มาตรฐาน :
3. จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดสรรงบประมาณ 9,600 บาท เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล โดยมีโครงการพัฒ นาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งในการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลในครั้งที่ 1 เป็นการอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet (เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) )
สำหรับการสอบครั้งที่ 1 ได้มีการเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการสอบนักศึกษา
และสำหรับการสอบครั้งที่ 2 ได้จัดเตรียมไฟล์ความรู้ คลิปวิดีโอ และระบบที่รองรับการสอบออนไลน์
(เอกสารหมาย สวท.2.2-3(1)) โครงการพัฒ นาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล และรายงานการ
ทดสอบครั้งที่ 2
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เกณฑ์มาตรฐาน :
4. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ในปีที่ประเมิน) เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ผลการดำเนินงาน
สำหรั บ ปี การศึกษา 2563 ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักวิทยบริการฯ
พิจารณากำหนดการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาในการเข้าทดสอบ Digital Literacy ออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 2
วันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะ

จำนวนนักศึกษาชั้นปี จำนวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด #1 สุดท้ายทัง้ หมด #2

รวม

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ที่เข้าสอบใน
ที่เข้าสอบใน
ระบบ #1
ระบบ #2

รวม

ร้อยละการเข้าสอบ
ของนักศึกษาทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

79

316

395

52

168

220

55.70

คณะวิทยาการจัดการ

32

144

176

23

118

141

80.11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37

132

169

19

72

91

53.85

คณะครุศาสตร์

55

243

298

50

240

290

97.97

203

835

1,038

144

598

742

71.48

รวม

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(1)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-4(2)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2

108
เกณฑ์มาตรฐาน :
5. การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการนำผลจาก
การประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
ผลการดำเนินงาน
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารประเมิ น ความสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
แผนพัฒนานักศึกษาด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยา
ได้กำหนดกิจกรรมการอบรมและทดสอบมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้พัฒนานักศึกษา ตามประเด็นพัฒนาที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะความเข้าใจ และใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กลยุ ท ธ์ 4.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะทาง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ฝึ ก อบรมสามารถนำความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การพั ฒ นางานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน
สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมิน ผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเมินแผนพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังสองตารางด้านล่างนี้
ตัวชี้วัด
1) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย (ในปี ที่
ป ร ะ เมิ น ) ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
2) ร้ อ ยละความพึ งพอใจของนั กศึ ก ษาที่ เข้ ารับ
การอบรมมาตรฐานด้าน การใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 50

71.48

ร้อยละ 70

78.20

หมายเหตุ

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(1)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 และรายงานการทดสอบครั้งที่ 2
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รายงานผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
รวม

จำนวนนักศึกษาชั้น จำนวนนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายทั้งหมด ปีสุดท้ายทัง้ หมด
#1
#2

รวม

จำนวน
จำนวน
ร้อยละการเข้าสอบ จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
นักศึกษาที่เข้า นักศึกษาที่เข้า
รวม
ของนักศึกษา
ที่สอบผ่านใน ที่สอบผ่านใน รวม
สอบในระบบ สอบในระบบ
ทั้งหมด
ระบบ #1
ระบบ #2
#1
#2

ร้อยละการสอบผ่าน
ของนักศึกษาที่เข้า
สอบ

79

316

395

52

168

220

55.70

10

118

128

58.18

32

144

176

23

118

141

80.11

5

84

89

63.12

37

132

169

19

72

91

53.85

5

47

52

57.14

55

243

296

50

240

290

97.32

16

224

240

82.76

203

835

1,038

144

598

742

71.48

36

473

509

68.60

(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(2)) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 และรายงานการทดสอบครั้งที่ 2
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สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินจั ดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยมี
การรายงานผลการสอบของประจำปี การศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และร่วมกัน
วางแผนการจัดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ ดังนี้
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(3)) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
จากข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการสอบประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการจัดทำแผน
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 -2565
(ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ.2564) สำนั กวิท ยบริ ก ารฯ ได้ด ำเนิ น การวางแผนการดำเนิ น งานจั ดสอบการทั กษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้
1. เพิ่มเติมคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลทั้ง 4 สมรรถนะ ด้วยการมีส่วนร่วม
จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คณะในการร่วมกันจัดทำเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานและเกิดประโยชน์กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์คณะ
นำส่งรายชื่ออาจารย์ตัวแทนของทั้ง 4 คณะ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล
2. ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์รหัสกิจกรรมบังคับ (Passcode) สำหรับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา
2564
3. ประสานงานกับกองบริการการศึกษาขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติม กำหนดการจัดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลในปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาเนื้อหาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากตัวแทนอาจารย์ทั้ง 4 คณะ
5. วางแผนการดำเนินงานโดยการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพัฒ นาเนื้อหาสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
และวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในการชี้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านดิจิทัล ทั้ง 4 สมรรถนะ รวมไป
ถึงการวางแผนดำเนินการพัฒนาเนื้อหาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(4-1)) รูปภาพประกอบการประชุม
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(4-2)) รูปภาพประกอบการประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหา
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 25-08-2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.2-5(4-3)) คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายการหลักฐานแสดง
หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

สวท.2.2-1(1) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 187/2563
สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
สวท.2.2-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายส่งเสริม
ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
สวท.2.2-1(3) คำสั่งที่ 963/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สวท.2.2-2(1) แผน Smart University พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
สวท.2.2-2(2) คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564
สวท.2.2-2(3) แผนพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สวท.2.2-2(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
สวท.2.2-2(5) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1
สวท.2.2-2(6) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
สวท.2.2-2(7) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
สวท.2.2-3(1) โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และรายงาน
การทดสอบครั้งที่ 2
สวท.2.2-4(1) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 1
สวท.2.2-4(2) รายงานผลการทดสอบ ครั้งที่ 2
สวท.2.2-5(1) สรุปผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 และรายงานการทดสอบครั้งที่ 2
สวท.2.2-5(2) สรุปผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 และรายงานการทดสอบครั้งที่ 2
สวท.2.2-5(3) รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
สวท.2.2-5(4) รูปภาพประกอบการประชุม

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 4 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทดสอบแผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
จุดอ่อน
-

แนวทางเสริม
-

แนวทางแก้ไข
-
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
นางละเอียด รามคุณ
นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน
นายสายชน คงคะพันธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินงาน มีการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ในการ
ดำเนิน งานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ “มหาวิทยาลัย
สีเขีย ว (Green University)” มุ่งเน้ น การให้ ความรู้ พร้อมทั้งส่ งเสริมการอนุรักษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม
ให้กับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้ ดังนั้น
สำนักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
2. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
3. มีการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
5. มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวต่อคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ผลการดำเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงาน 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
โดยใช้หลักวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA พัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 8
หมวดของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

A : 5) การรายงานการประเมิน
ตนเองและนำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงผลการดำเนินงาน

P : 1) ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

C : 3) การกำกับติดตาม ผลการ
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
4) การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว

D : 2) ดำเนิ น งานตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมี
เค รื อ ข่ า ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(1)) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุด
สีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่ อ กำหนดภาระหน้ า ที่ ให้ บุ ค ลากร มี ส่ ว นร่ว มในการ
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สอดคล้องตามพันธกิจของการเป็นห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
สี เขี ย ว 8 หมวด ของสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ งประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี และให้ส อดคล้ องนโยบายการพัฒ นามหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ให้ เป็น
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มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้ อ มประจำปี พ.ศ.2564 ให้ ค รอบครอบการดำเนิ น งานด้ านสิ่ งแวดล้ อ มของสำนั ก วิ ท ยบริก ารฯ
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้านการเป็นห้ องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)
มีการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2564
มีการประกาศเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(2)) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(3)) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(4)) ประกาศนโยบายสิ่ งแวดล้ อ มและพลั งงาน สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(5)) ประกาศเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี
พ.ศ.2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อวางแผน
ดำเนิ น งาน กำกับ ติดตาม และประเมิน ผลการดำเนินงาน ให้ เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒ นาห้ องสมุดสีเขียว
8 หมวด ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-1(6)) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
2. มีก ารดำเนิ น งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานห้ อ งสมุ ด สีเขี ยว และมีเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงาน
ภายนอก
ผลการดำเนินงาน
สำนั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารดำเนิ น งานห้ องสมุ ด สี เขียว ครอบคลุ ม เกณฑ์
การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว 8 หมวด ของเครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(1)) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายการบริหารจัดการสำนัก เพื่อการเป็นองค์กร ที่มีการ
บริห ารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบ
ด้าน
สิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด
จัดตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรัก ษ์พลังงาน
และ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ด้านพลังงานและ
สิ่ งแวดล้ อม ไม่ น้ อยกว่า ปี ล ะ 30,000 บาท มี ความร่ว มมื อกั บ กรมส่ งเสริม คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีความรู้
ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้อม โดยการจัดโครงการอบรม
และจั ดทำสื่ อ รณรงค์ ทั้งแบบป้ ายและสื่ อออนไลน์เผยแพร่ผ่ านทางเพจสำนั กวิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุมห้องสมุดสีเขียวและมุมห้องสมุด
มนุษย์ จัดสรรงบประมาณ เพื่อหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
ปีละ 30,000 บาท
มีการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. การจั ดทำสื่ อรณรงค์ทั้งแบบป้ายและสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่านทางเพจสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” 17 ธันวาคม
2563
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 18 ธันวาคม 2563
2.3 โครงอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 26 มีนาคม 2564
2.4 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 25 พฤษภาคม 2564
2.5 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดการมลพิษ และก๊าซเรือนกระจก” 18 มิถุนายน 2564
2.6 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดการสำนักงานด้วย 7ส” 28 มิถุนายน 2564
2.7 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการจัดทำแผนฉุกเฉิน” 29 มิถุนายน
2564
สำนักวิทยบริการฯ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ และ
ของเสี ย โดยการกำหนดมาตรการการประหยั ด พลั งงานและลดการใช้ ท รัพ ยากร สำหรับ บุ ค ลากรและ
ผู้ใช้บริการ ประกาศมาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง กำหนดเส้นทางการจัดการขยะ
ดำเนินการจัดทำระบบอาคารประหยัดพลังงาน (IOT) ทำการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายใน ภายนอก
และผู้ใช้บริการ

117
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานด้ านห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว และการอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ งแวดล้ อ ม ประสบ
ผลสำเร็ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สำนั ก มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานอย่ า งสม่ ำ เสมอ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาคารบรรณราชนคริน ทร์ มี พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริก าร
ประมาณ 3,536 ตารางเมตร เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น พื้นที่ชั้น 4 มีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าชั้น 1-3 ระหว่าง
ชั้น หนั งสื อมีแสงสว่าง ไม่เพี ย งพอ ไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน มีม ลพิ ษทางอากาศที่ เกิดจากมูล ของนกพิ ราบ
และปัญหาฝุ่นละอองจากหนังสือเก่า
จากปัญหาดังกล่าวสำนักจึงนำมากำหนดเป็นความเสี่ยง สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี 2564 กำหนด
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่
1) การติดม่านและฟิล์มกันความร้อนจากแสงอาทิตย์
2) มีการซ่อมแซมตาข่ายกันนกพิราบ
3) กำหนดแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ
4) กำหนดแผนการจัดทำกิจกรรม 7ส
5) กำหนดมาตรการการประหยัดพลั งงานและลดการใช้ทรัพยากร มาตรการการใช้ห้ องประชุม
ต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง
สำนักวิทยบริการฯ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
สำนักวิทยบริการฯ วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน โดย
การจั ดทำแผนการใช้ทรัพยากรและพลั งงาน ประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดและประกาศเป้ าหมายการจัด
การพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2564 เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมาย สำนักจึงกำหนดมาตรการการ
ประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร มาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง กำหนด
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการ ได้แก่ เป้าหมายการลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ ทรัพยากร (อุปกรณ์สำนักงาน) ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้
ประโยชน์ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดมาตรการประหยัดพลั งงานและลดการใช้ทรัพยากร และจัดทำคู่มือ
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรของสำนัก ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม ให้บุคลากร
ผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอก ได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้เป้าหมายการลดการ
ใช้พลังงาน ประสบผลสำเร็จ
- มาตรการประหยั ด น้ ำ ได้แก่ การกำหนดเวลารดน้ำต้นไม้ การปลู ก พืช ในอาคารที่ ใช้น้ำน้อ ย
การใช้จุกประหยัดน้ำ การนำน้ำจากบ่อน้ำพุรดน้ำต้นไม้ ก่อนการทำความสะอาดบ่อน้ำ
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- มาตรการประหยัดไฟฟ้า กำหนดเวลาเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ากระตุก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเวลาพักหรือจุดที่ไม่จำเป็น การติดตั้งม่านปรับแสงเพื่อ
ลดอุณหภูมิความร้อนที่เข้ามา ณ จุดนั้น
- มาตรการใช้พลังงานเชื้อเพลิ ง ณรงค์ให้บุคลากรปั่นจักรยานมาปฏิบัติงานและใช้รถไฟฟ้าร่วมของ
มหาวิทยาลัย วางแผนเส้นทางการเดินทางไปราชการ
- มาตรการใช้กระดาษ เปลี่ยนรูปแบบการจัดนิทรรศการเป็นรูปแบบออนไลน์ ประชาสัมพันธ์การ
ประชุ ม และใช้ สื่ อ การประชุ ม ด้ ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น Line QR code Facebook สารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส์ จัดเก็บ เอกสารการประชุม เอกสารการดำเนินงานด้วย Google Drive จัดการประชุมด้ว ย
รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet /Zoom Application
- กำหนดมาตรการการใช้ห้ องประชุ ม จำนวนคนเข้าประชุ มให้ เหมาะสมกั บ ขนาดห้ องประชุ ม
ให้มีการจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม
และอาหารว่าง จากวัส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ผู้ เข้ าประชุ ม บริก ารอาหารด้ ว ยตนเอง
(บุฟเฟต์)
- กำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดประชุมหรือ
สัมมนา
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดเป้ าหมาย การนำปริมาณของเสี ยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่า
10% ของปริมาณของเสียทั้งหมด กำหนดเส้นทางการจัดการขยะ ของสำนักวิทยบริการฯ 5 ประเภท ได้แก่
ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ จัดทำกิจกรรม DIY เพื่อลดปริมาณขยะและ
การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้แล้ว จัดทำที่ดักแมลงวันทอง แจกให้
เกษตรกรในท้องถิ่นและทำสื่อนำไปเผยแพร่วิธีการทำที่ดักแมลงวันทอง นำขยะอินทรีย์ประเภทใบไม้จัดทำ
ปุ๋ยหมัก คัดแยกเศษอาหารนำไปเลี้ ยงสัตว์ นำขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดัดแปลงปลูกผักสวนครัว นำหลอด
กาแฟจัดทำหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียง จัดทำโครงการรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้พิการ
จัดทำตะกร้าอลูมิเนียมจำหน่าย จัดทำกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมการเพาะต้นอ่อน
พื ชด้วยบรรจุภัณ ฑ์ที่ใช้แล้ว นำบรรจุภัณ ฑ์จากน้ำยาทำความสะอาดปลูกผักสวนครัว นำหนังสือพิมพ์เก่า
มาประดิษฐ์เป็นกระถาง นำกระดาษ ถุงพลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด ประดิษฐ์งานศิลปะ
สำนักวิทยบริการฯ มีข้อ กำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุม
หน่ วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้น ที่ภ ายในห้ องสมุดให้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากร
ห้องสมุด ประหยั ดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร ตามแผนงานที่กำหนด เผยแพร่ผ่ านป้ายประชาสั มพันธ์และ
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่
1) มุมห้องสมุดสีเขียว
2) เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว https://www.aru.ac.th/greenoffice/
3) ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร
4) Line สวท.2560
5) เพจสำนักวิทยบริการฯ https://www.facebook.com/ARIT.ARU9
สำนักมีนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยมุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุ
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อุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งการจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 51.53 ของสินค้าทั้งหมด
สำนักวิทยบริการฯ จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริง
ในสำนักงาน สำนักกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและจัดนิทรรศการ กำหนดข้อปฏิบัติการเดินทางไป
ประชุมภายนอกมีการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกสำนักงาน ได้แก่ โรงแรม สถานที่ จัดงาน
หรืออื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001 Green Hotel ใบไม้เขียว ฉลากเขียว Green Office หรือ Green Building
เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2564 ไม่เกินร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 จากกิจกรรมของสำนัก ได้แก่
1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
4) ปริมาณการใช้กระดาษ
5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
ผลการดำเนินงาน สำนักลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 42.27
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดแนวทางการคัดแยกขยะ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
สำนักงาน จำแนกขยะเป็น 5 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ มีการ
ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม
1) ขยะที่ เกิด จากภายในสำนั ก งาน มีจุ ด คัด แยกขยะประจำชั้น 2 ประเภท คือ ขยะทั่ ว ไปและ
ขยะรีไซเคิล จัดวางภายในอาคาร วางประจำแต่ละชั้น ขยะอันตราย เช่น หมึกพิมพ์ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ
ทิ้งจุดคัดแยกขยะอันตราย จัดวางภายนอก บริเวณหลังอาคาร มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน
2) ขยะจากภายนอกสำนั กงาน มี จุดคัดแยกรวม 1 จุด มีประเภทขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และ
ขยะรีไซเคิล และมีจุดพักขยะบริเวณหลังอาคาร มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน
เส้นทางการจัดการขยะ หลังจากทำการคัดแยก
1) ขยะทั่วไป รวบรวมส่งกำจัดโดยรถขนขยะของมหาวิทยาลัย นำส่งศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย
2) ขยะอินทรีย์ บางส่วนนำส่งสาขาเกษตรศาสตร์ เพิ่อจัดทำปุ๋ยหมัก
3) ขยะรีไซเคิล คัดแยก จัดเก็บ ณ จุดพักขยะรีไซเคิล ส่งจำหน่าย โดยบริษัทผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย
4) ขยะอันตราย รวบรวมและส่งให้มหาวิทยาลัย ส่งกำจัดโดยบริษัทผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
5) ขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ส่งกำจัดโดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

120
จากเป้าหมายการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของขยะทั้งหมด สำนักวิทยบริการฯ
จึงมีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการจัดกิจกรรม DIY นำขยะกลับมาประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

สำนักวิทยบริการฯ มี การจัดการน้ำเสีย โดยการคัดแยกเศษอาหาร ก่อนทำความสะอาดภาชนะ
ติดตั้งถังดักไขมัน ประจำจุดทำความสะอาดภาชนะทุกชั้น กำหนดผู้ รับ ผิดชอบดูแลตรวจสอบถังดักไขมัน
นำเศษอาหารและตะกอนไขมัน จัดทำปุ๋ยหมัก มีการตรวจวัดคุณ ภาพน้ำเสียประจำปี คุณภาพน้ำทิ้งจาก
อาคารบรรณราชนครินทร์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กำหนดโครงการจัดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ในปี 2565
มีการจัดทำน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติใช้เอง
สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ กำหนดแผนการจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศ เช่ น แผนการดู แ ลรั ก ษา
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควัน
บุหรี่ กำหนดให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ กำหนดแผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี
(พื้ น ที่ บ ริ ก าร พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติงาน และพื้ น ที่ สี เขีย ว) กำหนดมาตรการควบคุ มมลพิ ษ ทางเสี ยงภายในอาคาร
สำนักงาน มีการดำเนินการกิจกรรม 7ส อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
สำนั กวิทยบริการฯ มี การเตรี ยมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดแผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำปี จัดทำคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งระบบสัญญาณ
แจ้งเตือน และทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จัดทำแผนผังการจัดวางถังดับเพลิงประจำอาคาร
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หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนั ก วิท ยบริ ก ารฯ กำหนดนโยบายการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว โดยการจั ด ตั้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทน
บุคลากรห้องสมุด เพื่อร่วมกันวางแผนและกำหนดแผนงานพัฒนางานด้านสิ่งวดล้อมและห้องสมุดสีเขียวไว้ใน
แผนงานประจำปี และมีการประชุมเพื่อกำกับ ติดตาม ให้มีการดำเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตาม
แผนอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน
120,000 บาท งบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท
สำนักวิทยบริการฯ มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2564 และจัดทำรายงานสรุปการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรม สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักมีแผนงานและดำเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน
และการรั กษาสิ่ งแวดล้ อม อย่ างต่ อเนื่ องตลอดปี ได้แก่ เพิ่ มพื้ น ที่จัดทำระบบไฟฟ้ ากระตุ ก เพื่ อประหยั ด
พลั งงาน อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ และจั ด ทำแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการประหยั ด พลั งงานและ
ทรัพยากรสำหรับบุคลากรและผู้ใช้บ ริการ ติดป้ายรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการ
ประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยกรของสำนัก
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สำนักวิทยบริการฯ มี แผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้งรับฟังความเห็น
จากบุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจำสำนัก ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือชั้นขึ้นไป
รับทราบ มีการกำกับ ติดตามและรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการอนุรัก ษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กำหนดช่องทางการรับฟังการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยช่องทางออนไลน์และกล่อง
รับความคิดเห็น
สำนักวิทยบริการฯ จัดมุมห้องสมุดสีเขียว มีบริการสืบค้นสารสนเทศ ผ่ านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
https://library.aru.ac.th/cgi-bin/koha/opac และผ่าน QR Code
สำนักวิทยบริการฯ กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี พ.ศ.2564 กำหนดแผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดภาระงานให้บุคลากรมีส่วนร่วมดำเนินงานในการจั ดกิจกรรม และการให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดำเนินการในอาคารห้องสมุด
หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลัง งานและ
สิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดมาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง กำหนดมาตรฐานในการ
บริห ารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
งานก่ อ สร้ าง มี ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากร ผู้ ใช้ บ ริ ก าร ผ่ า นช่ องทางต่ า งๆ เช่ น กล่ อ งรั บ
ความคิดเห็น e-mail และเว็บไซต์ https://docs.google.com/forms/
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หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สำนั กวิทยบริการฯ มีเครือข่ายความร่ว มมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒ นาและส่งเสริมการ
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1) เครื อ ข่ า ยห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ให้เป็นการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
2) เครือข่ายสมาคมห้ องสมุดมนุ ษย์แห่ งประเทศไทย เพื่อประชาสั มพั นธ์และขยายความร่วมมือ
ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด ในทุกด้าน ทั้งทางด้านวิชาการ การบริการ การพัฒ นานวัตกรรม และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
3) เข้าร่วมนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสมัครเข้ารับ
การตรวจประเมิ น สำนั ก งานสี เขี ย ว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่ อ พั ฒ นาการบริห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมินเป็นสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม
(G ทอง)
4) บุ คลากรร่ว มเป็ น คณะกรรมการดำเนิ นงานมหาวิท ยาลั ยสี เขียว (Green University) เพื่ อร่ว ม
ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
5) มีความร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการส่งเสริมความรู้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การนำขยะรีไซเคิล
ประดิษฐ์เป็นที่ดักแมลงวันทอง ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่การดูแลของมหาวิทยาลัย
การส่ ง เสริ ม วิ ช าการให้ ค วามรู้ ก ารจั ด การขยะและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ บุ ค ลากรของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
และประชาชนในชุมชน
หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
สำนักวิทยบริการฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ปี พ.ศ.2564 เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ.2563 ผลปรากฎว่าสำนักมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.67
สำนั กกำหนดเป้ าหมายการจั ดการขยะ โดยปริมาณของเสี ยที่นำกลั บมาใช้ป ระโยชน์ มีมากกว่า
ร้อยละ 10 ของปริมาณของเสียทั้งหมด จากการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ ปี พ.ศ.2564 เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 22.89
สำนักมีกระบวนการจัดการน้ำเสีย โดยการติดตั้งถังดักไขมัน ประจำจุดล้างภาชนะ ครอบคลุมทุกชั้น
กำหนดแผนการดูแล กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความมสะอาดถังดักไขมัน และ
มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย
สำนักจัดทำแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ กำหนดผู้รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่บริการ พื้นที่
ปฏิบัติงาน พื้นที่สีเขียว กำหนดให้มีหัวหน้าแม่บ้านเพื่อทำการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการ
จัดการมลพิ ษ มีการดำเนิ น กิจ กรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 7ส และการตรวจประเมิน กิจกรรม 7ส
ประจำปี กำหนดแผนการทำความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศ 2 ครั้ ง /ปี มี แ ผนการควบคุ ม สั ต ว์ ที่ เป็ น
พาหะนำโรค ตรวจสอบ ปรับปรุงตาข่ายกันนกพิราบ
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สำนักวิทยบริการฯ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดการลดก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก
ปี พ.ศ.2564 ลดลงร้ อยละ 5 เมื่อเที ย บกับ ปี พ.ศ.2563 การจัด การข้ อมู ล ก๊ าซเรือนกระจกจากกิจ กรรม
ในสำนักวิทยบริการฯ ประกอบไปด้วย
1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2) การใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง
3) การใช้น้ำประปา
4) การใช้กระดาษ
5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ฝังกลบ)
ผลการวัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2564 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 42.27
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพลังงานและการลดการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2564 เทียบ
กับปี พ.ศ.2563
ประเภททรัพยากร

เป้าหมาย

1) พลังงาน
1.1 ไฟฟ้า
1.2 น้ำมันเชื้อเพลิง
2) น้ำ
3) กระดาษ
4) ทรัพยากร (อุปกรณ์สำนักงาน)
5) ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้
ประโยชน์
6) ก๊าซเรือนกระจก

ลดลง 5%
ลดลง 5%
ลดลง 5%
ลดลง 5%
ลดลง 5%
มากกว่า 10% ของ
ปริมาณของเสียทั้งหมด
ลดลง 5%

ผลการดำเนินงาน

ผล

ร้อยละ

√
√
√
√
√
√

33.67
16.86
31.39
54.04
64.56
22.89

√

42.27

หมายเหตุ

(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-2(2)) รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
3. มีการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์
พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม (คณะกรรมการห้ องสมุดสี เขียว (Green Library) และสำนั กงานสี เขียว (Green
Office) เพื่อกำกับ ติดตาม และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักวิทยบริการฯ เป็น
ประจำทุกเดือน เพื่อนำข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-3(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว) ประจำปี พ.ศ.2564
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เกณฑ์มาตรฐาน :
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการตรวจประเมินและรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว
เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2563 จึ งมี ก ารนำข้ อ เสนอแนะจากการตรวจประเมิ น ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการ
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ตามรอบปฏิทินของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
สำนักพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี พ.ศ.2564
และผ่านการตรวจประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(1)) รายงานผลการตรวจประเมิน ห้ องสมุดสี เขียว สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(2)) รายงานผลการดำเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว สำนั ก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-4(3)) รายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
เกณฑ์มาตรฐาน :
5. มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินห้ องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 10
กันยายน 2563 และผ่านการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
สี เขี ย วเครือ ข่ายห้ องสมุ ดสี เขีย ว สมาคมห้ องสมุด แห่ งประเทศไทยฯ มี การรายงานผลการตรวจประเมิ น
ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563
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จากการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563 โดยเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ นำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน ปรับปรุงการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564 ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมากยิ่งขึ้น ดังนี้
หมวดที่

รายละเอียด

1

ทั่วไป

2

โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพและ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากร
และลังงาน

3

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต(หากมี)

ผลการดำเนินปรับปรุง 2564

- ไม่ พ บการกำหนดเป้ า หมายด้ า นการอนุ รั ก ษ์ - สำนักกำหนดและประกาศเป้ าหมายการจัดการพลั งงานและลดการใช้ทรัพยากร สำนักวิท ย
พลั ง งานและสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ จ ะนำไปสู่ ก ารกำกั บ บริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารการประชุม เว็บไซต์ และเพจ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
สำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้าง
ความตระหนักและให้ความร่วมมือ ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
พบการดำเนินงานตามแผนงานและมาตรการติดตั้ง - สำนักดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้ากระตุกห้องสำนักงานผู้อำนวยการเพิ่มขึ้น 1 พื้นที่ จากปี พ.ศ.
ระบบปรั บ อากาศและระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งที่ 2563
ประหยัดพลังงานเพียงบางส่วน
- สำนักจัดทำแผนการจัดการมลพิษทางอากาศ ประจำปี พ.ศ.2564
- ดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง ตามแผนการดำเนินงาน
- ไม่ พ บการดำเนิ น งานตามแผนการบำรุ ง รั ก ษา - กำหนดแผนการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
ระบบต่างๆที่มีในห้องสมุดและการกำกับติดตามให้ งบประมาณ 2564
ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
- สำนักประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่า งสม่ำเสมอ พัฒนารูปแบบการบันทึก
- การบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำ ข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน นำเสนอสถิติการดำเนินงานโดยใช้แดชบอร์ด (Dashboard) ในการ
กระดาษและทรัพยากรอื่นๆ ยังขาดความถูกต้อง รายงานและเปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล สถิ ติ ให้ มี ค วามสวยงาม เผยแพร่แ บบออนไลน์ ผ่ านเว็ บ ไซต์
และไม่ต่อเนื่องและไม่พบการรายงานผลประจำทุก ห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้
ปีพร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดู 1) พลังงาน
พัฒนาการ
1.1 ไฟฟ้า
- ไม่ พ บแผนและรายงานผลการประเมิ น ปริม าณ 1.2 น้ำมันเชื้อเพลิง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำแนกจุดปรับปรุง
2) น้ำ
3) กระดาษ
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หมวดที่

4

5

รายละเอียด

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต(หากมี)

ผลการดำเนินปรับปรุง 2564

4) ทรัพยากร (อุปกรณ์สำนักงาน)
5) ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
6) ก๊าซเรือนกระจก
การจัดการของเสียและ - ไม่พบแผนการจัดการขยะ แผนการจัดการน้ำเสีย - สำนักจัดทำแผนการจัดการขยะ แผนการจัดการน้ำเสีย แผนการจัดการมลพิษทางอากาศ และ
มลพิษ
แผนการจั ด การมลพิ ษ ทางอากาศ และแผนการ แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.2564
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
เพื่อใช้เป็นแผนงานกำกับติดตาม
การบริหารจัดการและ - ไม่พบรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ - สำนักฯ จัดทำช่องทางและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นการดำเนินงาน การ
การให้บริการห้องสมุด และการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ให้บริการเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้ อม ผ่ านช่องทางต่างๆ 1) ทางออนไลน์
เพื่อส่งเสริมการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแผนอย่างน้อยทุกหก ได้แก่ เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ Line และเพจสำนัก
อนุรักษ์พลังงานและ เดือน
วิทยบริการฯ 2) กล่องแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สิ่งแวดล้อม
- ไม่ พ บรายงานผลการจั ด กิ จ กรรมให้ บุ ค ลากร - สำนักฯ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมและอบรม จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความรู้ความ
ห้องสมุดผู้รับบริการผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมี เข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร
ส่ ว นร่ ว มและมี เอกสารสำรวจหรื อ หลั ก ฐานการ - สำนักฯ มีการจัดทำรายงานการจัดหา และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
แสดงความคิดเห็น
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
- ไม่พบรายงานผลการให้บริการสืบค้นสาระสนเทศ - สำนักฯ มีการจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กำหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน
การสอนการรู้สาระสนเทศและการส่งเสริมการใช้ และลดการใช้ทรัพยากร สำหรับบุคลากรและผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 และจัดกิจกรรม
สาระสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
หรือการแลกเปลี่ยนสาระสนเทศด้านการอนุรักษ์ 1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นเพื่ อ การใฝ่ รู้ ประจำปี 2564 “การแต่ ง กลอนรณรงค์ อ นุ รั ก ษ์
พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งห้ อ งสมุ ด หรื อ สิ่งแวดล้อม”
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การผลิตกระเป๋าจากป้ายไวนิล
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6

บทบาทของบุคลากร
ห้องสมุดและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

7

เครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด
การประเมินคุณภาพ
ห้องสมุดสีเขียว

8

ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต(หากมี)
- ไม่พบรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำหรั บ ผู้ รั บ บริ ก ารแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ มี ค วามสนใจ
แตกต่างกัน
- ไม่พบแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัด
พลั งงานและการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มบุ ค ลากรและ
ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ไม่พบเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของ
บุ ค ลากรในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ เรื่องพลั งงานหรือ
สิ่งแวดล้อม
- พบผู้ รั บ บริ ก ารให้ ความร่ว มมื อ ในการประหยั ด
พลั งงานและอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มตามมาตรการที่
ห้องสมุดกำหนดเพียงบางส่วน
- ไม่พบการกำหนดตัวบ่งชี้วัดการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้ อ มโดยผู้ บ ริห ารห้ อ งสมุ ด และมี ก าร
ติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง

ผลการดำเนินปรับปรุง 2564
3) การผลิตกระเป๋าจากหลอดกาแฟ

สำนักวิทยบริการฯ สร้างความตระหนักให้บุคลากร โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน ดังนี้
- แผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและบันทึกประวัติการฝึกอบรม
- จั ด ทำแผนการสื่ อ สารด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มประจำปี พ.ศ.2564 ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย ได้แก่ เอกสารการประชุม เว็บไซต์ เพจสำนัก LINE สวท.2560
- ทำการประเมินร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมของบุคลากร
- สมัครเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2564
เข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผลการตรวจประเมิน ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
- สำนักกำหนดและประกาศเป้ าหมายการจัดการพลั งงานและลดการใช้ทรัพยากร สำนักวิท ย
บริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารการประชุม เว็บไซต์ และเพจ
สำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้บุคลากร ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้าง
ความตระหนักและให้ความร่วมมือปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้
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ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต(หากมี)

ผลการดำเนินปรับปรุง 2564

- ไม่พบการรายงานและตรวจสอบรายงานผลการ
ผลการประเมิน ประสิทธิภาพการจัด พลังงานและทรัพยากร ปี พ.ศ.2564 เทียบกับปี
ติด ตามประเมิ น ผลด้านการอนุ รักษ์ พ ลั งงานและ พ.ศ.2563
สิ่งแวดล้อมประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเรื่อง
ผลการดำเนินงาน หมาย
ประเภททรัพยากร
เป้าหมาย
การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าการ
เหตุ
ผล ร้อยละ
จัดการขยะการจัดการน้ำเสียการจัดการมลพิษทาง 1) พลังงาน
อากาศการจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจกและการ 1.1 ไฟฟ้า
ลดลง 5%
√
33.67
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การ 1.2 น้ำมันเชื้อเพลิง
ลดลง 5%
√
16.86
เรีย นรู้ ด้านพลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมของบุ ค ลากร 2) น้ำ
ลดลง 5%
√
31.39
และผู้รับบริการ
3) กระดาษ
ลดลง 5%
√
54.04
ผลการดำเนินงาน หมาย
ประเภททรัพยากร
เป้าหมาย
เหตุ
ผล ร้อยละ
4) ทรัพยากร (อุปกรณ์สำนักงาน) ลดลง 5%
√
64.56
5) ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ ม าก ก ว่ า 1 0 % ข อ ง
ประโยชน์
ปริมาณของเสียทั้งหมด
6) ก๊าซเรือนกระจก
ลดลง 5%
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(2)) รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563
(เอกสารหมายเลข สวท.2.3-5(3)) รายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564

√

22.89

√

42.27
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ข้อมูลอ้างอิง

(สวท.2.3-1(1)) คำสั่ ง คณะกรรมการดำเนิ น งาน ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.3 การบริ ห ารจั ด การ
ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-1(2)) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564
สวท.2.3-1(3)) คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-1(4)) ประกาศนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564
สวท.2.3-1(5)) ประกาศเป้ าหมายการจัดการพลั งงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี
พ.ศ.2564
สวท.2.3-1(6)) แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-2(1)) เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563
สวท.2.3-2(2)) รายงานผลการดำเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-3(1)) รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการห้องสมุดสี เขียวและสำนักงานสีเขียว)
ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-4(1)) รายงานผลการตรวจประเมิน ห้ องสมุดสี เขียว สำนั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2563
สวท.2.3-4(2)) รายงานผลการดำเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-4(3)) รายงานผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564
สวท.2.3-5(1)) รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการประจำสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
ครั้งที่ 3/2563
สวท.2.3-5(2)) รายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2563
สวท.2.3-5(3)) รายงานผลการดำเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2564

หน่วยงานหรือ
แหล่งของข้อมูล
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินการ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน
จุดแข็ง
มี แผนและนโยบายการพั ฒ นาสำนั กงานสี เขี ยวและ
ห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วที่ สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย Green &
Clean University ของมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริม
-

จุดอ่อน
-

แนวทางแก้ไข
-

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2564
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
ผลการประเมิน
การบรรลุ
ผลการดาเนินงาน คะแนน
เป้าหมาย
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/
/
ข้อ)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
5 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นาของผู้บริหารของหน่วยงาน
5 ข้อ
5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสาเร็จของการให้บริการ
5 ข้อ
5
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5.00
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
5 ข้อ
5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1-2

5 ข้อ
5 ข้อ

5
5
5.00
5.00




ภาคผนวก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า

เลขที่ 96 ถ . ปรีดีพนมยงค์ ต . ประตูชัย
อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา

035-245165

www.arit.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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