คู่มือปฏิบัติงานหลัก
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ระบบการจัดการงานสานักงาน

จัดทาโดย
นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
งานบริหารงานทั่วไป สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
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คานา
คู่มือปฏิบั ติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่ง ตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุ ดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการ
ดาเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน
เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่าง
รวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ ระบบการจัดการงานสานักงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนิ น งานโดยใช้ว งจรคุณภาพ PDCA ช่ว ยสนับสนุนในการดาเนินงานตามพั นธกิจของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละค าแนะน าด้ ว ยดี ต ลอดมา
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทา
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านหลั ก เล่ ม นี้ ขึ้ น มา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รองผู้ อ านวยการส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และหั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นกาลังใจให้คู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
กุมภาพันธ์ 2564

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย

๑

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
3
3
4
6
7
13
14

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการงานสานักงาน
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 รวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Man)
1.2 รวบรวมข้อมูลงบประมาณและการเงิน (Money)
1.3 รวบรวมข้อมูลด้านวัสดุ/อุปกรณ์/อาคารสถานที่ (Material/Machine)
1.4 รวบรวมข้อมูลเทคนิควิธีการหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ (Method)
1.5 ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2.1 รับทราบนโยบายของผู้บริหารจากมติที่ประชุมต่าง ๆ
2.2 รับทราบการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
จากแผนการปฏิบัติราชการประจาปี
2.3 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ

26
29
29
32
36
38
41
42
42
47
50

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ขั้นตอนที่ 3 วางระบบการจัดการงานสานักงานในด้านต่าง ๆ
3.1 จัดทาปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 จัดระบบบริการบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 จัดระบบการให้บริการถ่ายเอกสาร
3.4 ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
4.3 ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินงาน
5.1 กากับติดตามการดาเนินงานของบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 ให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินงาน
5.3 ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวม ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินงาน
6.1 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 ดาเนินการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากผู้เกี่ยวข้อง
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.4 ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
7.1 ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
7.2 กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ท้าทาย
7.3 ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
ประวัติผู้เขียน
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57
69
71
72
72
76
81
82
82
93
101
102
102
102
102
116
117
117
147
148

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า

1
2
3
4
5
6
7

6
13
28
29
32
33–35

แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แสดงโครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอน ระบบการจัดการงานสานักงาน
จานวนผู้บริหารและบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณรายจ่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563
9 แฟ้มเอกสารรายงานการประชุมของมหาวิทยาลัย
10 การจัดเก็บคาสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11 ประชาสัมพันธ์คาสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
12 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 กาหนดการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
14 หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail
15 หน้าจอการเข้าสู่ Google Calendar
16 หน้าจอปฏิทิน
17 หน้าจอการเลือกวันที่ ที่ต้องการบันทึกข้อมูล
18 หน้าจอการแสดงการกรอกข้อมูลรายละเอียด
19 แสดงการบันทึกกิจกรรมลงในปฏิทินกิจกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

36
43–44
45
46
46
47–49
51–52
53
53
54
54
55
55
56

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่

หน้า

21 แสดงรายละเอียดของกิจกรรมในปฏิทินกิจกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
56
22 หนังสือเชิญอบรมจาก สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop II”
58
23 การเกษียนหนังสือสั่งการให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
59
24 ตารางการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 60–62
25 หนังสือจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เชิญเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศล 100 วัน พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
64–66
26 ตารางการเข้าร่วมงานของบุคลากร
67
27 ตารางเวรปฏิบัติงาน ภาค กศ.บป. เสาร์–อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
68
28 ตารางเวรปฏิบัติงาน จัดเตรียมหนังสือพิมพ์บริการ (สาหรับเจ้าหน้าที่)
69
29 แสดงการจัดวาง การติดป้ายราคาและป้ายบอกทางการให้บริการถ่ายเอกสาร
70
30 การจัดตั้งไลน์กลุ่ม PR สวท.
72
31 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
73
32 ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
74
33 ประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
75
34 แจ้งเวียนหนังสือผ่านกล่องข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวของบุคลากร
76
35 แจ้งเวียนหนังสือผ่าน E-Mail ของบุคลากร
77
36 แจ้งเวียนหนังสือผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
77
37 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Canva
78
38 การเลือกขนาดสื่อประชาสัมพันธ์
78
39 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยโปรแกรม Canva
79
40 การประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
80
41 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
82

สารบัญภาพ (ต่อ)
ภาพที่
42 ช่องทางการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
43 แบบตรวจสอบการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
44 การตรวจสอบการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
45 สรุปผลการตรวจสอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ในไลน์กลุ่ม สวท.
46 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน
47 ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน ในไลน์กลุ่ม สวท.
48 ช่องทางการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน
49 แสดงรายชื่อตามประเภทของบุคลากร
50 แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
51 กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเข้าพบผู้บริหาร
52 การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการตัดสินใจในการให้คะแนนประเมิน
53 ติดตามการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
54 รายชื่อสาขาวิชา/คณะ
55 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
56 การสร้างจดหมายเวียน
57 กาหนดรายชื่อผู้รับเอกสาร
58 การเลือก Sheet ที่บันทึกข้อมูลรายชื่อสาขาวิชา
59 การเลือกหัวข้อรายชื่อลงในแบบบันทึกข้อความ
60 แสดงหัวข้อการเลือกผู้รับหนังสือ ในแบบบันทึกข้อความ
61 แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน
62 แสดงตัวอย่างจดหมายเวียนที่สามารถแก้ไขได้
63 แสดงจดหมายเวียนที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
65 การจัดส่งรายงานผ่านไลน์กลุ่ม ประชุม กบ./สภา
66 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
67 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
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68 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
70 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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120–127
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132–146

ส่วนที่ ๑
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–
๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานทรั พ ย์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้ ก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เ มื อ งกรุ ง เก่ า
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษา ๑–๒–๓ แต่เพิ่มวิชาครู
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้มีการเปลี่ ยนแปลงระเบียบการฝึ กหั ดครูมูล หั ว เมืองของกระทรวง
ธรรมการดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล กสิ ก รรมขึ้ น สอนวิ ช ากสิ ก รรมที่
ตาหนักเพนียด
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึ กหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ตาหนักเพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูมูลประจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตาหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่
ตาบลหัวแหลม โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
โรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เปิ ด ท าการสอน เมื่ อ วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2479 เป็ น โรงเรีย นฝึ ก หั ดครู
ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชาย
ย้ ายไปอยู่ ที่บ ริ เวณข้า งวัดวรโพธิ์ ต รงที่เป็ นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึ กหั ดครูส ตรีย้ ายไปอยู่ ที่
ตาบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึ ก หั ด ครู ไ ด้ รั บ การยกฐานะเป็ น กรมการฝึ ก หั ด ครู เมื่ อ วั น ที่
29 กันยายน
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2–2–2 ของกรมฝึกหัดครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ทาการผลิตครูหลายระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง
ป.ม.หรื อ พ.ม. เปิ ดปี แรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิช าเอกภาษาไทย) และสาขามัธ ยม
(วิชาฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง
หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5,
ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี
(ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่ ม เปิ ด หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากสาขาวิ ช าชีพครู
โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต พร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกัน
ก็ยังคงเปิดหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัย
ครูว่า สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่ ม เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต 2 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
เริ่มมีผลบังคับใช้ทาให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ภายใน ปี 2564
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผู ก พั น ต่ อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึ ก ษาและแสวงหาแนวทางพั ฒ นาเทคโนโลยี พื้ น บ้ าน และเทคโนโลยี ส มั ยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดการจั ดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
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8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม
วิทยฐานะครู
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและ
โดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ กาหนดนโยบายและอนุมั ติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริม
การท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นการใช้ประโยชน์จ ากทรั พยากรธรรมชาติ ข องท้ องถิ่น ชุมชน
อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

๕

9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่ งรั ดการพัฒ นาคุณภาพของงานวิจัยที่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคม
อาเซียน ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
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ประวัติสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารในอดี ต เป็ น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีพัฒนาการตามลาดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย้ า ยมาอยู่ ที่ 96 ถนนโรจนะ
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ต่อมา
ได้ยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห้องสมุดตั้งอยู่ที่
อาคาร 2 ชั้น 2 และต่อมาได้ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นที่ตั้งของห้องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ เ ปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษาภาคค่ าเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได้ขยายต่อเติมห้องสมุดออกในแนวกว้าง เพื่อให้มี
พื้นที่บริการนักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช้งบประมาณแผ่นดิน
ในการก่อสร้าง รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท และใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็น
ฝ่ายหอสมุด สังกัดสานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้ เ ริ่ ม ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ดั ช นี ว ารสาร โดยใช้ โ ปรแกรม
CDS/ISIS จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2533 ได้เริ่ มใช้คอมพิว เตอร์ พัฒ นาฐานข้อมูล ดัช นีว ารสาร โดยใช้โ ปรแกรม
CDS/ISIS จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 ได้เริ่ มพัฒ นาฐานข้อมูล บรรณานุ กรมหนังสื อขึ้น อี กหนึ่งฐาน พร้อมทั้ ง
ให้บริการสืบ ค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือ
จากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับร่าง) ได้เปลี่ยนฐานะ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้ฝ่ายหอสมุ ดเป็น“สานัก
วิทยบริการ” ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารส านักวิทยบริการหลั งใหม่ เป็นอาคาร
เอกเทศ 4 ชั้น รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยออกแบบให้มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคาร
ในพื้น ที่โ ครงการมรดกโลก ลั กษณะอาคารได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในแนวราบมากขึ้น ใช้งบประมาณ
ก่อสร้าง จานวน 33.8 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคาร จานวน 12 ล้านบาท
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พ.ศ.2543 น าระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ เข้ า มาจั ด การฐานข้ อ มู ล แทนโปรแกรม
CDS/ISIS และได้ พั ฒ นางานบริ ก าร ยื ม -คื น สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น ระบบยื ม –คื น ที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของสานักวิทยบริการ
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และปลายปีเดีย วกันนี้ได้เปิดใช้อาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่
โดยต่อเชื่อมโยงอาคารใหม่เข้ากับอาคารเดิม ทาให้มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช้สอยได้เต็มตามมาตรฐาน
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับใช้สถาบัน ชุมชน และท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
พ.ศ.2545 เปิดให้บริการอาคารบรรณราชนครินทร์ และได้ทาการย้ายหนังสื อจาก
อาคารส านั ก วิ ท ยบริ ก าร (อาคาร 15) ไปให้ บ ริ ก ารอาคารบรรณราชนคริ น ทร์ (อาคาร 29)
พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกั บจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการ
ห้องอยุธยาศึกษาพร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูป
การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารครู อ าจารย์ ท างด้ า นการเรี ย นการสอนและกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม และให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ สืบค้นได้ รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข้องอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว
พ.ศ.2547 เปลี่ยนจากสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็ น ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ จั ดตั้งส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อยุธ ยา กระทรวงศึกษาธิ ก าร
พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศ
วันที่ 8 มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20 ก หน้าที่ 35]
พ.ศ.2549 ได้ ย้ า ยศู น ย์ ข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย จากอาคารห้ อ งสมุ ด หลั ง เก่ า
(อาคาร 15) ไปยั งอาคาร 100 ปี ศูนย์ภ าษาและคอมพิว เตอร์ ที่ก่อสร้างเสร็จใหม่ โดยได้ย้าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากอาคาร 3 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด้วย เพื่อให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการกลางสาหรับวิชาด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้รับงบประมาณแผ่นดิน, งบบารุงการศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 31109, 31119 และ 31121 ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเป็ น
ห้ องปฏิบั ติการทางคอมพิว เตอร์ ส่ ว นกลางของมหาวิ ทยาลั ย ที่นักศึกษาทุ ก คณะสามารถเข้ า มา
ใช้บริการได้
พ.ศ. 2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้รั บ งบประมาณจากหลายภาคส่ ว น เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา กาหนดให้ ศูนย์ข้อมู ล ของ
มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ข้อมูลสารองของจังหวัด จึงได้จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู้ว่าซีอีโอ) มาให้ในการ
จัดหาระบบไฟฟ้าสารอง ได้แก่ UPS เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศความเที่ยงตรงสู ง

9
รวมทั้ ง เครื่ อ งแม่ ข่ ายของระบบฐานข้ อ มู ล จั งหวัด , งบสนั บ สนุ นจากมู ล นิธิพ ระมงคลบพิ ต ร โดย
ท่านปัญญา น้าเพชร ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย ในการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศขึ้ น มาใหม่ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น (Web-based Application) เพื่ อ ทดแทน
ระบบเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปีพ.ศ.2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้มี
จานวนเพิ่มขึ้น เช่น ระบบ e-book, ระบบคลังข้อสอบ, ระบบบริการการศึกษา, ระบบบริหารอาจารย์
และเจ้ า หน้ า ที่ , ระบบบุ ค ลากร, ระบบทะเบี ย นออนไลน์ , ระบบ e-meeting, ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือข่าย (Core Switch)
โดยมี ค วามเร็ ว แกนกลาง (backbone) 10 Gbps นอกจากนี้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุด
หลังเก่า
พ.ศ.2551 ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design
Center) ได้คัดเลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค
(mini TCDC) เป็นศูนย์กระจายความรู้ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยได้ติดตั้ง
miniTCDC ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้มีการจัด
นิทรรศการ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง : กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและงานสัปดาห์หนังสือทุกปี สาหรับระบบเครือข่ายได้มีการเพิ่มความเร็ว
ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps. ผ่านเครือข่าย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้ า งหอเฉลิ ม พระเกี ย รติ โดยใช้ พื้ น ที่ ชั้ น 2 ของอาคาร 15 (อาคาร
ห้องสมุดหลังเก่า) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าในห้องปฏิบัติการและเครื่องสาหรับบริการ
นักศึกษานอกเวลาเรียนที่ห้องสมุดจานวน 100 เครื่อง ร่วมมือกับ “โครงการจัดทาเนื้อหา ระบบ
e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550” ให้บริการสาเนาระบบ EDLTV ให้กับโรงเรียน
ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิ งส าหรับ ศูน ย์ ข้อ มูล แบบ FM200, ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของอาคาร 1, 2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์
อาคาร 7 ครุ ศาสตร์ อาคาร 15 ห้ องสมุดหลั งเก่ า อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29
บรรณราชนครินทร์ อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย ยกเลิกเครือข่ายเก่าที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความ
ต้องการของผู้ใช้ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการซ่อมบารุงที่ทาได้ยาก, ติดตั้งระบบสารอง
ข้ อ มู ล ขนาด 8 TB. (Terabyte) ช่ ว งปลายปี มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
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มหาอุทกภัย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้รับผลกระทบ มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้ง
ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ และได้
ทาการปรับปรุงอาคาร 100 ปี จานวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ได้ทาความ
ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน TQM ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเริ่ ม จั ด ท าหอจดหมายเหตุ
มหาวิ ท ยาลั ย ขึ้ น โดยการเก็ บ รวบรวมทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2557 จั ด หาคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การเรี ย นการสอน จ านวน 70 เครื่ อ ง
ห้อง 31104 และจัดหาห้องเรียนต้นแบบ แบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์
ภาษาอาเซียน
พ.ศ.2559 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบอบรมคอมพิ ว เตอร์ (MOS) ท าความร่ ว มมื อ การใช้
ฐานข้อมูล IG Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และ
พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จั ด หาเครื่ อ งปรั บ อากาศแบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น จ านวน
2 เครื่ อง , จั ดหาระบบเครื อข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้ องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้
โปรแกรม อักขราวิสุ ทธิ์ เป็ น ระบบตรวจสอบการลอกเลี ยนวรรณกรรม ทาความร่ว มมื อ การใช้
ฐานข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียวร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือข่าย (ระยะที่ 1) เป็นจานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า จ านวน 1 เครื่ อ ง จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ย จ านวน 2 รา ยการ จั ด ซื้ อ
เครื่องปรับอากาศ จานวน 10 เครื่อง และเพิ่มหลอดประหยัดไฟแบบกระตุก
พ.ศ.2563 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ พัฒ นาห้ องมินิเธียร์ เ ตอร์
ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย และได้รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ.2564 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จั ด ซื้ อ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมเครือข่ายสานักงานสีเขียว จัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
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ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2508 – ปัจจุบัน
พ.ศ.2508 – 2548
นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549 – 2552
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
พ.ศ.2553 – 2556
นายชัยพฤกษ์
ชูดา
พ.ศ.2557 – 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
บุญญานุวัตร
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสานาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่ ง สร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เป็ น กลไกผลั ก ดั น สู่ ก ารเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ (Smart University) และห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว (Green Library) ภายในปี
พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)
2. ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
3. การให้บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart
University)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ 3 สนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ 6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University
กลยุทธ์ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University
เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร นโยบายการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
จากการที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
การพัฒ นาอย่ างต่ อเนื่ อ งจากอดี ตสู่ ปั จจุ บัน ท าให้ มี ก ารบริ ห ารงานที่ เป็ นระบบและเป็ นรู ป ธรรม
ซึ่งผู้บริหารขององค์กรจะให้ความตระหนักและยอมรั บว่ามีความจาเป็นจะต้องใช้ โครงสร้างองค์กร
มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ เพื่อรองรับการดาเนินงานและการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มี
อยู่อย่างจากัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนเชิงกลยุทธ์ และนโยบาย องค์กร จึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี กว่า นอกจากนี้การจัดลาดับความสาคัญของอานาจ เพื่อการ
ควบคุมให้การดาเนินงานเกิดความราบรื่น บุคลากรจะต้องมีความรับผิดชอบมีวินัย ในการทางานสูง
เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังโครงสร้างการบริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13

14
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิทยวิชาการ
1. ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
1.1 วิเคราะห์ความต้องการบริการวิชาการของท้องถิ่น
1.2 วางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ
1.3 เสนอโครงการอบรม
1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
1.5 จัดฝึกอบรม
1.6 ประเมินและรายงานผลการอบรม
1.7 จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.8 ประเมินและรายงานผลโครงการบริการวิชาการร่วมกันหน่วยงานภายนอก
2. งานจัดนิทรรศการ
2.1 วางแผนการจัดนิทรรศการตลอดทั้งปี
2.2 จัดเตรียมและจัดกิ จกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (วันมาฆบูชา, วันสงกรานต์ ,
วันวิสาขบูชา, วันเข้าพรรษา)
2.3 จัดเตรียมและจัดนิทรรศการหมุนเวียน เผยแพร่ความรู้วันสาคัญ
2.4 จัดเตรียมและจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เช่น วันสุนทรภู่ , วันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม, ฯลฯ)
2.5 ประเมินผลและรายงานผลการจัดนิทรรศการ
2.6 จัดทาเอกสารเผยแพร่การจัดนิทรรศการ
3. งานบริการเชิงรุก
3.1 วางแผนกระบวนการบริการเชิงรุก
3.2 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก PR
3.3 ดาเนินการบริการเชิงรุกในคณะฯ
3.4 สรุปประเมินผลการดาเนินงานบริการ
3.5 ประชุมแก้ไขปรับปรุง
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 บริการยืมหนังสือ
1.2 บริการคืนหนังสือ
1.3 บริการตอบปัญหาและให้คาปรึกษาช่วยการค้นคว้า
1.4 บริการบุคคลภายนอก
1.5 จัดทาบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
1.6 บริการหนังสือสารอง
1.7 จดหมายทวงหนังสือค้างส่ง
1.8 ตั้งค่าวันหยุดประจาปีในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS
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1.9 จัดทารายชื่อนักศึกษาเพื่อทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
1.10 ทาสถิติผู้ใช้บริการ
1.11 ทาสถิติการยืม-คืน
1.12 บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1.13 บริการห้องประชุมชั้น 4 ด้วยตนเอง
1.14 บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย
1.15 บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด
- ตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการในเว็บไซต์
- ค้นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมทาสาเนา
- ประสานงานผู้ต้องการข้อมูลเอกสาร
- ทาหนังสือทวงหรือโทรศัพท์ติดต่อ
- ทาหนังสือตอบรับหรือโทรศัพท์
1.16 วางแผนการปฏิบัติงาน
1.17 วางแผนปรับปรุงการให้บริการ (จากผลการประเมินการให้บริการ)
1.18 วิเคราะห์การให้บริการยืม-คืน เพื่อลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
1.19 จัดเรียงบัตรกาหนดส่ง
1.20 งานจัดชั้นหนังสืออ้างอิงภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
1.21 งานจัดชั้นหนังสือทั่วไปภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ
1.22 จัดชั้นนวนิยายและเยาวชน
1.23 จัดเก็บหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
1.24 จัดชั้นวารสารปัจจุบันและวารเย็บเล่ม/จดหมายข่าว
1.25 เก็บค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง
1.26 บริการทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
1.27 นาสิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ขึ้นชั้นให้บริการ
1.28 จัดชั้นสิ่งพิมพ์รัฐบาล วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
1.29 บริการห้องอินเทอร์เน็ต
1.30 จัดเตรียมหนังสือพิมพ์รายวันให้บริการ
2. การบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1 บริการหูฟัง
2.2 บริการภาพยนตร์เฉพาะกลุ่ม
2.3 บริการภาพยนตร์รายบุคคล
2.4 บริการห้องฉายวีดิทัศน์
2.5 คัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.6 จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.7 จัดหมวดหมู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2.8 ถ่ายโอนข้อมูลเข้าเครื่องแม่ข่าย
2.9 จัดทาฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ
3.1 บริการฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษาทั่วไป (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์)
3.2 บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (วารสาร)
3.3 บริการตอบคาถามออนไลน์
3.4 แนะนาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (กลุ่มใหญ่) (ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
3.5 แนะนาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์รายบุคคล
3.6 แนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ WebOpac
3.7 การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักศึกษาใหม่ และประเมินผล
3.8 กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน แนะนาการจัดห้องสมุดโรงเรียน และหน่วยงาน
อื่น ออกหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่ตามโรงเรียนหรือชุมชนต่าง ๆ
3.9 จัดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์ งานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย บทความวิชาการ
หนังสือเก่าหายาก รูปภาพหายาก
3.10 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจากเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (และใส่ลายน้า) 50
บทความ/ปีงบประมาณ งานวิจัย 100 เรื่อง
3.11 ตรวจความถูกต้องของไฟล์กับรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และแปลง ให้อยู่ในรูปแบบที่
สอดคล้องกับระบบห้องสมุด Digital Collection Management Service
3.12 รับหนังสือวิเคราะห์แยกประเภทหนังสือ แยกหมวดหมู่ ให้เลขเรียกหนังสื อ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล ปัญหาพิเศษ
3.13 จัดทารูปเล่ม (พิมพ์สัน พิมพ์ตาราง) จัดทาฐานข้อมูลเพื่อ การสืบค้น
3.14 วางแผนการให้บริการแนะนาการใช้ฐานข้อมูล
3.15 บริการช่วยสืบค้นบุคคลภายนอก
3.16 จัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แยกประเภทหมวดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐ บาล
ปัญหาพิเศษและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 สารวจความต้องการของทรัพยากรสารสนเทศจากสานัก
1.2 ติดต่อประสานงานตามคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ
1.3 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
1.4 จัดทาแผนการดาเนินเพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอน
1.5 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
1.6 คัดเลือกหนังสือใหม่ตามเว็บไซต์
1.7 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศจากสานักพิมพ์ที่ส่งมาคัดเลือก
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1.8 ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติและคัดเลือก
1.9 อ่านและวิเคราะห์หนังสือใหม่เพื่อตัดสินใจจัดหาให้ตรงกับความต้องการ
1.10 พิมพ์รายการหนังสือส่งตามสานักพิมพ์
1.11 ติดต่อประสานงานร้านค้า/ตรวจสอบใบเสนอราคา-ใบส่งของ
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 ลงทะเบียนหนังสือ
2.2 วิเคราะห์หนังสือ
2.3 ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
2.4 บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
2.5 แก้ไขข้อมูล/Upload ข้อมูลบรรณานุกรมส่ง UCTC
3. การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 ตรวจเช็ครายการหนังสือให้ตรงใบส่งของ
3.2 ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ
3.3 Scan/Upload หน้าปก/สารบัญหนังสือ
3.4 พิมพ์บาร์โค้ดหนังสือ
3.5 ดึงปกหนังสือใหม่
3.6 ใส่แถบแม่เหล็ก
3.7 เจาะ/ทุบปก/เย็บเล่มหนังสือใหม่
3.8 เข้าเล่มหนังสือใหม่
3.9 แยกหมวดและติดแลคซีน (ตามสีของหมวดหมู่)
3.10 พิมพ์สัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ
3.11 ตัดและติดสันตารางทรัพยากรสารสนเทศ
3.12 ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากรสารสนเทศ
3.13 ติดสติ๊กเกอร์
3.14 ห่อปกพลาสติกทรัพยากรสารสนเทศ
3.15 เปลี่ ย นสถานะจากก าลั ง ด าเนิ น การเป็ น Available จากฐานข้ อ มู ล ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
3.16 นับและลงจานวนสถิติหนังสือ (แยกตามหมวดหมู่)
3.17 นาหนังสือขึ้นชั้นเพื่ออกให้บริการ
3.18 จัดแสดงหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ
3.19 จัดชั้นหนังสือ
3.20 แนะน าหนั ง สื อ ใหม่ผ่ านสื่ อ ออนไลน์ ผ่ า นทางระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมัติและ
Facebook
3.21 จัดทาบรรณานุกรมหนังสือใหม่/ประชาสัมพันธ์
3.22 จัดทาบรรณานุกรมหนังสือตามสาขาวิชาที่เปิดสอน
3.23 จัดพิมพ์บันทึกข้อความแจ้งรายการหนังสือที่อาจารย์แนะนา
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4. การจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
4.1 คัดเลือกหนังสือเก่า
4.2 ลอกปกหนังสือเก่า
4.3 วัดขนาด/ตัดเล่มหนังสือเก่า ทั้ง 3 ด้าน
4.4 ติดคิ้ว/มุ้ง หนังสือเก่า/วัด/ติดสัน
4.5 เข้าเล่มหนังสือเก่า/อัดสัน
4.6 พิมพ์หน้าปก/สันหนังสือ
4.7 ตัด/ติดหน้าปกและสันหนังสือ
4.8 หุ้มปกสติ๊กเกอร์
4.9 พิมพ์ เปลี่ยนบาร์โค้ด/แก้ไขสถานะจากส่งซ่อม เป็น Available
4.10 จัดทาป้ายแนะหนังสือทั่วไป/นวนิยาย/เยาวชน
5. การจัดหาและจัดเตรียมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.1 วางแผนการดาเนินงาน
5.2 สารวจความต้องการของทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.3 ติดต่อประสานงานร้านค้า/ตรวจสอบใบเสนอราคา-ใบส่งของ
5.4 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
5.5 ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.6 ติดสติ๊กเกอร์และบาร์โค้ด
5.7 ลงทะเบียนวารสาร
5.8 ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์
5.9 บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Walai Autolib
5.10 สแกนปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.11 อัพโหลดสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องลงในฐานข้อมูล Walai Autolib ขึ้นชั้นให้บริการ
5.12 วิเคราะห์บทความสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.13 สแกนบทความสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.14 อัพโหลดบทความสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องลงในฐานข้อมูล e-magazine
5.15 จัดทาบรรณานุกรมวารสาร
5.16 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5.17 จัดทา/ปรับปรุงป้ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5.18 บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
5.19 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนือง/หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
6. งานจัดหาและจัดเตรียมการให้บริการวิทยานิพนธ์
6.1 วางแผนการดาเนินงาน
6.2 ติดต่อประสานงานตามคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ
6.3 คัดแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงานที่ส่งมา
6.4 งานลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
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6.5 วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
6.6 ป้อนข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
6.7 ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากรสารสนเทศ
6.8 ประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ
6.9 พิมพ์สัน-ตารางทรัพยากรสารสนเทศ
6.10 ตัดและติดสันตารางทรัพยากรสารสนเทศ /หุ้มสติ๊กเกอร์
6.11 งานตรวจสอบข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบว่ารายชื่อซ้าในระบบหรือไม่
6.12 สแกนหน้าปกวิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
6.13 ห่อปกพลาสติกและใส่แถบแม่เหล็ก(เฉพาะวิทยานิพนธ์)
6.14 นับและลงจานวนสถิติหนังสือใหม่ (แยกตามหมวดหมู่)
6.15 นาวิจัย วิทยานิพนธ์ และสิ่งพิมพ์รัฐบาลขึ้นชั้นเพื่อออกให้บริการ
6.16 งานบริการตอบคาถามและช่วยสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และฐานข้อมูล
ออนไลน์อื่นๆ
6.17 บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล แก่อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
7. งานจดหมายเหตุ
7.1 จัดทาแผนดาเนินงาน
7.2 งานติดต่อประสานงานตามคณะ และหน่ว ยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7.3 ติดต่อขอข้อมูล/เอกสาร/ไฟล์
7.4 รวบรวมเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.5 แยกประเภทเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.6 ลงทะเบียนเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.7 วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.8 ป้อนข้อมูลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.9 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.10 ประทับตราเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
7.11 พิมพ์สัน – ตาราง
7.12 ตัดและติดสันตาราง
7.13 สแกนหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.14 อัพโหลดหน้าปกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องขึ้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ILS
7.15 แสกนเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
7.16 จัดเก็บเอกสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฯ
7.17 อัพเดทข้อมูลลงฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย http://172.16.33.33
7.18 อัพเดทและเผยแพร่ข้อมูล จดหมายเหตุงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลั ย ผ่ าน
เว็บไซต์ http://academicdev.aru.ac.th
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7.19 งานอัพเดทและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น Facebook
7.20 จัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
7.21 จัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับห้องเฉลิมพระเกียรติ (หอจดหมายเหตุฯ)
7.22 บริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
7.23 งานบริการห้องเฉลิมพระเกียรติ (หอจดหมายเหตุฯ)
8. งานห้องสมุดมนุษย์
8.1 จัดหาหนังสือมีชีวิต
- สารวจ/รับสมัครหนังสือมีชีวิต
- กาหนดโครงการ/ปฏิทินการดาเนินงานห้องสมุดมนุษย์
- ประสานงานการดาเนินงานการดาเนินงานห้องสมุดมนุษย์
- ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ / จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด มนุ ษ ย์ ใ ห้
ผู้ใช้บริการทราบ
8.2 วิเคราะห์หนังสือมีชีวิต
8.3 ดาเนินงานจัดทาหนังสือมีชีวิต
8.4 ทารายการบรรณานุกรมหนังสือมีชีวิต
8.5 เตรียมการบริการ
8.6 ถ่ายทาวีดีโอเพื่อจัดทาเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
8.7 บริการหนังสือมีชีวิต
8.8 เผยแพร่รายการหนังสือมีชีวิตด้วยเอกสาร
8.9 เผยแพร่รายการหนังสือมีชีวิตด้วยเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์
8.10 ประเมินผลการบริการหนังสือมีชีวิต
9. งานฐานข้อมูลออนไลน์
9.1 การสารวจความต้องการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
9.2 คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายการหนังสือ
9.3 พิมพ์รายการหนังสือทรอนิกส์ ส่งตามสานักพิมพ์/เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
9.4 ตรวจเช็ครายการหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูล
9.5 การคัดเลือกหนังสือประเภทวิชาการ
9.6 สแกนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม Adobe 6.0
9.7 การตรวจสอบความถูกต้อง
9.8 ป้อนข้อมูลหนังสือเล็กทรอนิกส์
9.9 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โปรแกรม iLibrary
9.10 Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
9.11 ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักงานบัณฑิตเพื่อจัดหา
วิทยานิพนธ์/วิจัย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.12 ตรวจสอบข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบว่ารายชื่อซ้าในระบบหรือไม่
9.13 สแกนวิทยานิพนธ์เก่า
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9.14 แปลงข้อมูลวิทยานิพนธ์จาก Microsoft Word เป็น PDF พร้อมทั้งลงลิขสิทธิ์
(ลายน้า)
9.15 ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบห้องสมุด Digital
Collection Management Service (www.Thailis.or.th)
9.16 อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ขึ้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสานัก
วิทยบริการฯ http://172.16.33.33
9.17 อัพโหลดงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความขึ้นเว็บ www.Thailis.or.th
9.18 ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพยากรสารสนเทศ
9.19 งานบริการตอบคาถามและช่วยค้นคว้า
9.20 บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัย แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
9.21 แนะนาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา (กลุ่ม)
9.22 แนะนาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษา (รายบุคคล)
10. งานห้องสมุดสีเขียว
10.1 ก าหนดนโยบายด้ า นการอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส อดคล้ อ งกับ
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
10.2 ก าหนดขอบเขตการด าเนิ นงานตามมาตรฐานห้ อ งสมุ ดสี เขี ย ว ซึ่ ง สามารถ
ดาเนินการทั้งหมดหรือเฉพาะส่วน
10.3 กาหนดแผนงานและบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุ ด และผู้เกี่ยวข้อง
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดสีเขียว
10.4 จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.6 สร้ างเครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒ นาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
10.7 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม
10.8 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.9 กาหนดแผนงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10.10 ก าหนดแผนงานการบริ ห ารจัด การด้ า นการจัด การทรั พ ยากรสารสนเทศ
การให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดการความรู้
10.11 บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ
10.12 รายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
10.13 ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยการติ ด ตาม
ประเมินผลเป็นประจาทุกปี และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
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10.14 ปรั บ ปรุ งพัฒ นาผลการประเมินตามที่ผู้ บริห ารตั ดสิ นใจให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น
งานบริหารทั่วไป
1. งานเลขานุการสานักงาน
1.1 จั ดทาเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ จัดทาหนังสื อเชิญประชุมและเชิ ญ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จัดเตรียมข้อมูลและจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
1.2 จัดเตรียมสถานที่ประชุม ได้แก่ แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมถึงวัน เวลา และ
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้
1.3 ดูแลความพร้อมและความเรียบร้อยของห้องประชุม
1.4 จัดเตรียมอาหารว่างสาหรับการประชุม และอุปกรณ์
1.5 บันทึกรายงานการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
1.6 จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมเข้าแฟ้ม
2. งานธุรการและสารบรรณ
2.1 งานรับหนังสือ ได้แก่ การลงทะเบียนรับหนังสือ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก
2.2 งานส่ ง หนั ง สื อ ได้ แ ก่ วิ เ คราะห์ ป ระเภทของหนั ง สื อ และเอกสารที่ จ ะส่ ง
การลงทะเบียนส่ง การสาเนาหนังสือ การส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
2.3 งานร่างหนังสือและงานพิมพ์หนังสือ ได้แก่ ร่างและพิมพ์หนังสือโต้-ตอบ
2.4 งานจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
แฟ้มเป็นหมวดหมู่ตามระเบียบจัดทาดรรชนี ป้ายสัน แฟ้ม ป้ายตู้แฟ้ม ต่าง ๆ การเก็บเอกสาร รายปี
ตามระเบียบงานสารบรรณ
2.5 งานจัดส่งไปรษณีย์
2.6 บันทึกการลาออกของเจ้าหน้าที่และบันทึกขอบุคลากรทดแทนผู้ที่ลาออก
2.7 ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสานักฯ
2.8 จัดทาแฟ้มสะสมงานรายบุคคล
2.9 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ประสานงานอบรมและพัฒนาบุคลากร
3. งานการเงิน/บัญชี
3.1 จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ เ บิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทน ค่ า สาธารณู ป โภค รายงานการ
เดินทางไปราชการ
3.2 ชาระค่าโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าวงจรอินเตอร์เน็ต ประจาทุกเดือน
3.3 จัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายของสานัก
3.4 สรุปการใช้จ่ายเงินทุกสิ้นเดือนและทุกไตรมาส
3.5 จัดส่งเงินค่าปรับและเงินรายได้ให้กับงานการเงินมหาวิทยาลัย
4. งานพัสดุ
4.1 ควบคุมดูแลจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
4.2 รับรายการวัสดุ ครุภัณฑ์
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4.3 ประสานงานขอใบเสนอราคาจากร้ า นค้ า เที ย บราคา และคุ ณ ภาพของวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ร้าน หากเป็นกรณีหนังสือรับรายการจากบรรณารักษ์ ขอรายการใบเสนอ
ราคาจากร้านค้า
4.4 ขออนุมัติซื้อจ้าง จัดทาใบรายละเอียด พิมพ์รายการวัสดุ ตามรายการ นาเสนอ
เพื่อขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติ แล้วลงข้อมูลเพื่อตัดยอดงบประมาณในระบบ 3D
- กรณีได้รับอนุมัติจัดทา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ติดต่อให้ร้านค้าและกาหนดวันที่ส่ ง
ของและกรณีที่ยังไม่ข้อมูลผู้ขาย ดาเนินการขอข้อมูลผู้ขาย เช่น ใบรับรองการจดทะเบียน และข้อมูล
อื่น ๆ เป็นต้น
- จัดทาใบตรวจรับพัสดุ ทาใบตรวจรับ ดาเนินการนัดคณะกรรมการตรวจรับมา
เช็คของและลงนามตรวจรับของตามรายการที่สั่งซื้อสั่งจ้าง
- กรณีงบประมาณแผ่นดิน ลงข้อมูล GFMIS โดยตรวจเช็คข้อมูลหน่วยนับ และ
ข้อมูลเลขรหัส GPSC เพื่อนาส่งงานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัยฯ
- จัดทาใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยลงข้อมูลขอเบิก จ่ายเงินในระบบ 3D เพื่อให้
กองนโยบายและแผน ตรวจเช็คงบประมาณและอนุมัติตามงบประมาณ
- หากได้รับอนุมัติจากกองนโยบายและแผนแล้ว พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อนาเสนอ
งานการเงิน ฝ่ายวิเคราะห์ฯ รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการ อนุมัติเบิกจ่ายพร้อมสาเนาเอกสาร
เก็บไว้เพื่อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมาตรวจสอบเอกสาร
- กรณีที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเพื่อลงข้อมูล GFMIS หากเป็นครุภัณฑ์ พัสดุกลาง
จะออกเลขรหัสครุภัณฑ์เพื่อนารหัสครุภัณฑ์ไปติดตามครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ/จ้าง
- จัดทาบัญชี ทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์กรณีครุภัณฑ์ ทาใบประวัติ
ครุภัณฑ์พร้อมรูปถ่ายให้ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์นั้น ๆ ลงนามเพื่อยืมครุภัณฑ์แล้วนาเสนอผู้อานวยการ
เพื่ออนุมัติให้ยืมครุภัณฑ์
- นาเอกสารใบยืมครุภัณฑ์ มาจัดเก็บไว้ในแฟ้มครุภัณฑ์โดยแยกตามปี พ.ศ. เพื่อ
ง่ายต่อการตรวจสอบ
- สรุปการเบิกวัสดุ และยอดคงเหลือทุกสิ้นเดือน
- จัดทาบัญชีการใช้เงินงบประมาณตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
5. งานอาคารสถานที่
5.1 งานทาความสะอาด ได้แก่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1–2 อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้น 1–4
5.2 งานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การสารวจและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้าประปา
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์
5.3 งานซ่อมครุภัณฑ์ที่ชารุดเบื้องต้น ได้แก่ อุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การให้บริการต่าง ๆ เช่น โต๊ะหนังสือ ตู้หนังสือ เครื่องปรับอากาศ
5.4 งานตกแต่งบริเวณรอบอาคาร ได้แก่ ทาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตกแต่งสถานที่
ตามโอกาสต่าง ๆ
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6. งานประชาสัมพันธ์
6.1 จัดทาจดหมายข่าว และเผยแพร่จดหมายข่าว
6.2 เขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเก็บข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้ลงสื่อต่าง ๆ (Clipping)
6.4 จัดทาคู่มือการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5 จัดทาบทเพื่อแนะนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6 จัดทาวีดิทัศน์แนะนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.7 ต้อนรับและนาเยี่ยมชมสานักวิทยบริการ (Organization Visit)
6.8 จัดทาบอร์ดนิทรรศการต่าง ๆ
6.9 จัดบอร์ด Hot Issue เพื่อบริการข่าวสารทันสมัย บริเวณ ชั้น 1
6.10 จัดทาและติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
7. การประกันคุณภาพภายใน
7.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาการศึกษา
7.2 รับฟังการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
7.3 ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
7.4 จั ดประชุมเพื่อชี้ แจงการประกัน คุ ณภาพของมหาวิท ยาลั ย และของส านั ก ให้
บุคลากรทราบ
7.5 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
7.6 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
7.7 รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ร่องรอย ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
7.8 รับการประเมินคุณภาพ และรับฟังผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
จากผู้ประเมินภายใน
7.9 แก้ไขและปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง
8. การจัดทาระบบควบคุมภายใน
8.1 จัดทารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4
8.2 จัดทารรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5
9. นโยบายและแผน
9.1 จัดทาแผนและงบประมาณเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนงาน
ผลผลิต กิจกรรมและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
9.2 จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณประจาปีเสนอกองแผน เพื่อขออนุมัติโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ
9.3 จัดทาเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
9.4 การตัดยอดงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
9.5 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตามกิจกรรมหน่วยงานที่อนุมัติลงในคอมพิวเตอร์
9.6 จัดทาแผนและปฏิทินปฏิบัติงานประจาปีและโครงการใหม่
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9.7 ร่างและพิมพ์เอกสาร ตรวจทางแก้ไขงานพิมพ์ที่เกี่ ยวข้องกับงบประมาณและ
แผนงาน
9.8 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายเดือน ไตรมาส ประจาปี
9.9 สรุ ป การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และเร่ ง ด าเนิ น การให้ เ สร็ จ ก่ อ นปิ ด งาน
งบประมาณ
9.10 ประสานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
9.11 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ
9.12 การคิดภาระงานของบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประกอบการขออัตรากาลังประจาปี
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการงานสานักงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2548 มีฐ านะเทีย บเท่าคณะ เป็นหน่ว ยงานสนับสนุน วิชาการ มีพันธกิจในการพัฒ นาและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ที่เป็นพันธกิจหลัก 2 ด้านคือ ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิ ทยาลัย มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 1) ฝ่ายวิทยบริการ
2) ฝ่ า ยบริ ห าร และ 3) ฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารประกอบด้ ว ย
ผู้ อานวยการส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นผู้ บริห ารสู งสุ ด มีรองผู้ อานวยการ
3 ฝ่ า ย ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานในแต่ ล ะฝ่ า ย มี หั ว หน้ า ส านัก งานผู้ อ านวยการช่ว ยก ากับดูแล
การบริหารจัดการงานสานักงานและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การที่ ห น่ ว ยงานหนึ่ ง ๆ จะด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ผ ล
การดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายได้นั้น นอกจากจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมตาม
พันธกิจแล้ว การจัดระบบงานที่มีประสิ ทธิภาพก็เป็นสิ่งที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะงาน
สานักงาน ที่เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบริหาร ที่ต้องมีการกาหนดรูปแบบ วางระบบ จัดระเบียบ
กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการทางาน สื่ อสาร ถ่ายทอด ประสานงาน ติดตามประเมินผล ฯลฯ เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย นาสู่ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
ร่วมกัน
ในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที ม บริ ห ารประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ หั ว หน้ า ส านั ก งาน
ผู้อานวยการ จะมีการกาหนดนโยบาย กาหนดรูปแบบการทางาน วางระบบในภาพรวมเป็นเบื้องต้น
และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น ร่วมกันคิด วิเคราะห์ กาหนดแนวทางการทางานและวิธีการปฏิบัติงาน
ในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ คือ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกัน คุณภาพการศึกษา ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่มีบุคลากรทุกส่ ว นงาน
เป็ น กรรมการ มีการประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดต่า ง ๆ
ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการดาเนินงานในแต่ล ะ
พันธกิจ รวมทั้งมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยในงานฝ่ายต่าง ๆ หรือ
งานเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลจากการกาหนดนโยบาย การกาหนดรูปแบบการทางาน
รวมทั้งการกาหนดแนวทางและวิธีการทางานที่เกิดขึ้นนั้น ในฝ่ายบริหารโดยงานบริหารงานทั่วไป
จะต้องทาหน้าที่รั บนโยบายจากทีมผู้ บริหาร และมติที่ประชุมต่าง ๆ ไปดาเนินการ โดยจะต้องมี
การวางระบบการทางานที่ดี มีการเตรียมพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ให้กับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ าย รวมทั้งคานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงมีความจาเป็นอย่ างยิ่ง
ที่จะได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ระบบการจัดการงานสานักงานนี้ไว้ สาหรับเป็นแนวทาง
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ในการดาเนินงานที่จะช่วยสนับสนุนในการดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์
ส านั ก งาน หมายถึ ง ศู น ย์ ร วมของการบริ ห ารงานด้ า นต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร ในที่ นี้
หมายถึง สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
งานสานักงาน หมายถึง งานที่ถูกกาหนดไว้ให้ปฏิบัติในสานักงาน ในที่นี้ หมายถึง
งานที่กาหนดไว้ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ประกอบด้ว ย 1) งานเลขานุก าร
สานักงาน 2) งานธุรการและสารบรรณ 3) งานบริ หารและพัฒนาบุคลากร 4) งานการเงินและ
บัญชี 5) งานพัสุด 6) งานงบประมาณ 7) งานอาคารสถานที่ 8) งานประชาสัมพันธ์ 9) งานจัดทา
ระบบควบคุมภายใน 10) งานประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) งานนโยบายและแผน
การจัดการ หมายถึง การดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามนโยบายหรือแผนงานที่ได้กาหนดไว้
ระบบ ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กาหนดไว้ว่า
ระบบ หมายถึง กลุ่มของสิ่ งซึ่งมีลักษณะประสานเข้าเป็นสิ่งเดียวกัน ตามหลัก แห่งความสั ม พั นธ์
ที่ ส อดคล้ อ งกั น ด้ ว ยระเบี ย บของธรรมชาติ หรื อ หลั ก เหตุ ผ ลทางวิ ช าการ ซึ่ ง ในที่ นี้ หมายถึ ง
การก าหนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านส านั ก งาน ในส านั ก งานผู้ อ านวยการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีการกาหนดว่าจะต้องทาอะไรบ้าง
ทาอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กาหนด
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งคานิยามที่ได้กาหนดไว้แล้วนั้น ในการดาเนินงานตาม
ระบบการจัดการงานสานักงาน ได้กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. วางระบบการจัดการงานสานักงานในด้านต่าง ๆ
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
5. กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงาน
6. รวบรวม ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินงาน
7. ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
มีแผนภูมิขั้นตอนการดาเนินงานดังภาพที่ 3

28

ขั้นตอน ระบบการจัดการงานสานักงาน
เริ่มต้น

(1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

(3) วางระบบการจัดการงานสานักงานในด้านต่าง ๆ

(4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

(5) กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงาน

(6) รวบรวม ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินงาน

(7) ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน

สิ้นสุด
ภาพที่ 3 ขั้นตอน ระบบการจัดการงานสานักงาน
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ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้ องกับการด าเนิน งานของส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นการเก็บรวบรวมข้อ มูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานสานักงานในด้านต่าง ๆ โดยใช้
หลักปัจจัยในกระบวนการผลิต หรือปัจจัยในการนาสู่ผลสัมฤทธิ์ 4 ด้าน (4M) คือ ทรัพยากรบุคคล
(Man) งบประมาณและการเงิน (Money) วัสดุ/อุปกรณ์/อาคารสถานที่ (Material/Machine) และ
เทคนิควิธีการหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ (Method) ดังนี้
1.1 รวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Man)
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จานวน 47 คน ประกอบด้วยข้าราชการสายวิชาการ 1 คน ข้าราชการสายสนับสนุน
วิ ช าการ 1 คน พนั ก งานราชการ 1 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการ 3 คน พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 19 คน ลูกจ้างประจา 1 คน เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา 1 คน
และเจ้าหน้าที่เงินรายได้สานักฯ 1 คน ดังภาพที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ภาพที่ 4 จานวนผู้บริหารและบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายชื่อบุคลากรและตาแหน่ง
ผู้บริหาร ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
3. อาจารย์ทัศนี
4. อาจารย์กันยาลักษณ์
5. นางสาวเพลินตา

ปุริสังคหะ
ณ หนองคาย
สุทธิวงศ์
โพธิ์ดง
โมสกุล

ผู้อานวยการ
รองผู้อานายการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
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งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวรสสุคนธ์
คาสอน
2. นางพรทิพย์
เดชรอด
3. นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
4. นางศิริพร
แจ่มจารัส
5. นางสาวกัลยา
จันทร์โชติ
งานวิทยวิชาการ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายนิทัศน์
รสโอชา
2. นางนภารัตน์
จาเนียร
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางละเอียด
รามคุณ
2. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
3. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
4. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
5. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
6. นางศิริรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
7. นางศศินันท์
เล้าประเสริฐ
8. นายทิพย์
รามคุณ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2. นายจิรทีปต์
น้อยดี
3. นางสาวยุธดิ า
เข็มปัญญา
4. นายสมยศ
เฉลยมณี
5. นางสาวอัญชรีพร
เหลืองธรรมชาติ
6. นายสมชาย
เพ็ญสุข
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายสายชน
คงคะพันธ์
2. นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
3. นายมานิช
โชติช่วง
4. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
5. นายธีระ
เอ็งวงษ์ตระกูล
6. นายอาพล
เกิดชนะ
7. นางสาวชลธิชา
สว่างอารมย์
งานบริหารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นายณเรศณ์
จิตรัตน์
2. นายเจษฎา
สุขสมพืช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่เงินรายได้สานัก
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
1. นายอานาจ
แก้วภูผา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นางสาวมัทนียา
หามาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คนงานอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้
1. นางนงรักษ์
เกษมสังข์
คนงาน
2. นางสาวสมศรี
รัมมะมนต์
คนงาน
3. นางบุปผา
ชมวงษ์
คนงาน
4. นางเบญจา
ผลโต
คนงาน
5. นางพลอยนภัส
เพ็ชรวงษ์
คนงาน
6. นางจินดา
ไพยกาล
คนงาน
7. นางมาลี
รื่นรมย์
คนงาน
8. นางอุษา
บุญโสม
คนงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย
นายเจษฎา
พานแก้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โดยมีการจัดทาแผนผังบุคลากร สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 รวบรวมข้อมูลงบประมาณและการเงิน (Money)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการโดยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรม ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.) งบ กศ.บป. งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
เพิ่มเติม และงบบัณฑิตศึกษา ดังภาพที่ 6
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งบประมาณรายจ่าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน
1. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
1,876,605.00
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
302,940.00
3. ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
29,960.00
4. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
250,000.00
5. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ
340,000.00
6. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
400,000.00
7. หนังสือตาราวิชาการ
1,200,000.00
8. วัสดุ
380,040.00
9. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
99,510.00
10. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
22,684.00
11. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server
43,816.50
12. ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น
147,000.00
13. บารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
235,400.00
14. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus
636,650.00
15. ค่าบริการ Cloud Service
73,120.00
16. ค่าบารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ
856.00
17. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
479,205.00
18. วัสดุ (ด้าน IT)
878,613.50
19. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
2,200,000.00
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2
300,000.00
21. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 60,000 บีทียู
674,500.00
22. อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
765,100.00
23. ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
231,300.00
24. ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
2,300,700.00
25. ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
492,200.00
รวม
14,360,200.00
ภาพที่ 6 งบประมาณรายจ่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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งบประมาณรายจ่าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
งบบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
40,000.00
2. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
9,000.00
3. นิทรรศการหมุนเวียน
21,000.00
4. กิจกรรม Library and IT Fair
35,000.00
5. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
10,000.00
6. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้
14,000.00
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
320,000.00
8. กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
55,000.00
9. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการฯ
541,215.00
10. ติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์
149,500.00
11. โสตทัศนวัสดุ
394,720.00
12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
70,000.00
13. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
10,000.00
14. เก้าอี้สานักงาน
33,000.00
15. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู
56,000.00
16. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู
68,000.00
17. เครื่องสารองไฟฟ้า
56,000.00
18. ตู้วางหนังสือสองด้าน
35,000.00
19. เครื่องสแกน
36,000.00
20. ม่านม้วน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ
87,000.00
21.หุ่นสาหรับโชว์
9,000.00
22. แผ่นอคิลิค
11,880.00
23. ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้
90,000.00
24. ตู้หนังสือ
62,500.00
25. กิจกรรมบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
287,458.00
26. โครงการห้องสมุดสีเขียว
30,000.00
รวม
2,531,273.00
ภาพที่ 6 งบประมาณรายจ่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
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งบประมาณรายจ่าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
งบกศ.บป.
1. หนังสือตาราวิชาการ
2. วัสดุ
3. ค่าสาธารณูปโภค
รวม
งบบารุงการศึกษา (บกศ.) เพิ่มเติม
1. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
รวม

120,000.00
97,130.00
8,000.00
225,130.00
1,200,000.00
1,200,000.00

งบบัณฑิตศึกษา
1. หนังสือตาราวิชาการ
2. วัสดุ
รวม
รวมทั้งสิ้น

55,000.00
60,000.00
115,000.00
18,431,603

ภาพที่ 6 งบประมาณรายจ่าย สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
นอกจากนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการจัดหารายได้ ในด้านต่าง ๆ
เช่น บริการห้องประชุม บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการถ่ายเอกสาร และรายได้จาก
ค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง เป็นต้น และได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นค่าส่งเงินรายได้ 10% ให้มหาวิทยาลัย
ค่าเงินเดือนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าวัสดุ ดังภาพที่ 7
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งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
งบเงินรายได้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ส่งเงินรายได้ 10% ให้มหาวิทยาลัย
55,000.00
2. เงินเดือนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
170,000.00
3. วัสดุ
50,000.00
รวมทั้งสิ้น
275,000.00
ภาพที่ 7 งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.3 รวบรวมข้อมูลด้านวัสดุ/อุปกรณ์/อาคารสถานที่ (Material/Machine)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี อาคารสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์
ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน และการบริ ห ารจั ด การส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้ ว ย 3 อาคาร คื อ อาคารส านั ก วิ ท ยบริ ก าร (อาคารเดิ ม ) อาคาร
บรรณราชนครินทร์ และ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารสานักวิทยบริการ (อาคารเดิม)
ชั้นที่ 1 บริการห้องประชุมต้นโมก จานวน 100 ที่นั่ง
บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (มุมสบาย)
บริการอินเทอร์เน็ต
บริการห้องสื่อมัลติมีเดีย
ชั้นที่ 2 บริการห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
บริการห้องราชวงศ์
บริการห้องสมุดพระเทพฯ
บริการห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
2. อาคารบรรณราชนครินทร์
ชั้นที่ 1 บริการเคาน์เตอร์ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
มุ ม ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วและนิ ท รรศการเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
บริการวารสารปัจจุบัน
มุมหนังสือใหม่
บริการหนังสือเยาวชน
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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ชั้นที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์และวารสารล่วงเวลา กฤตภาค
จุลสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บริการหนังสืออ้างอิง
บริการวิทยานิพนธ์ วิจัย และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
ชั้นที่ 3 ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม
บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสานักงานผู้อานวยการ
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตาราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
บริการห้องสมุดมนุษย์
บริการห้องสมุดอาเซียน
ห้องประชุมรวงผึ้ง
ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับอาจารย์
3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ชั้น 1 มีห้องและจุดบริการ ดังนี้
ห้องเรียน จานวน 13 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ จานวน 5 ห้อง
ห้องศูนย์ภาษา จานวน 1 ห้อง
สนามหญ้ากลางอาคาร 168 ตารางเมตร
ชั้น 2 มีห้องและจุดบริการ ดังนี้
ห้องพักอาจารย์ จานวน 1 ห้อง
ห้องสานักงานผู้อานวยการ
ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 14 ห้อง
ห้องประชุม 31120
ห้องประชุมใหญ่
ในส่วนของวัสดุ/อุปกรณ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดหาไว้
สาหรับการปฏิบัติงาน การบริการแก่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคล องค์กร
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการ จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี โดยมีการจัดหา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น และเอื้อต่อการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สานักงาน รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่องานบริหาร และงานบริการ
ที่เพียงพอ
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1.4 รวบรวมข้อมูลเทคนิควิธีการหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ (Method)
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเทคนิควิธีการในการทางาน เช่น นโยบาย แนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบ ข้อกฎหมาย กฎ พระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติในด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานสานักงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานแผนและงบประมาณ ด้านงานการเงินและพัสดุ ด้านงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านงานห้องสมุด ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และองค์ความรู้เกี่ยวกับหลั กการ
ทฤษฎี หรือนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1.4.1 ด้านการบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานสานักงาน
(1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
(2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545,
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(3) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2562
(4) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
(5) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562
(6) พระราชบั ญ ญั ติ ส ภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562
(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว่าด้วยการใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(8) ระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
(9) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
(10) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
(11) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ.2552
1.4.2. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
(2) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
พ.ศ.2561
1.4.3 ด้านงานแผนและงบประมาณ
(1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
(3) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา ว่าด้ว ยการบริ ห าร
จัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
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1.4.4 ด้านงานการเงินและพัสดุ
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดบริการ
และการจัดการรายได้ในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2551
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ค่าธรรมเนียม
การใช้บริการและสถานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยเบี้ ย ประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2556
(4) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
1.4.5 ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(1) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา (นายชู สิ ท ธิ์ ประดั บ เพ็ ช ร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 22 กั น ยายน 25 62 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
พ.ศ.2547
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้ว ย คณะกรรมการ
ประจาสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(4) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบัติ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหา ผู้ อ านายการสถาบั น ส านั ก ศู น ย์ หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560
(5) ประกาศมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา เรื่อง นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(6) พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ.2547,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
(7) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ
พ.ศ.2537
(8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
(9) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
(10) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวจากเงิ น
นอกงบประมาณ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว.23 วันที่ 20 มีนาคม 2546)
(11) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยการจ้ า ง
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547
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1.4.6 ด้านงานห้องสมุด
(1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2544
(2) ประกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2549
(3) ประกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุด พ.ศ.2553
(4) ประกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558
(5) ประกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารั กษ์ และนั กสารสนเทศ
(22 กันยายน 2550)
(6) ประกาศสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552
1.4.7 ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
พ.ศ.2550
(2) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
(3) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการศึกษา พ.ศ.2560
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(5) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
1.4.8 องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี หรือนิยามศัพท์เฉพาะ
(1) มาตรฐานงานด้านห้องสมุด
(2) มาตรฐานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ยุ ทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ แผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้อง
(4) ยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579)
(5) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ.2563-2570
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1.4.9 นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
(1) ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ เอกลั ก ษณ์ นโยบาย
การบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) นโยบายการบริห ารงานในด้านต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุดสี เขียว (Green
Library) ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) ห้ อ งสมุ ด สรรพสิ่ ง (Library of Things) การพั ฒ นา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ (Smart University) เป็นต้น
1.5 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
1. การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในด้านต่าง ๆ บางครั้งไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
ตามวาะ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีปัจจัยภายนอก เช่น การปรับเปลี่ยน
นโยบายการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อนามาปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประกอบการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ :
1. ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย เช่ น การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบในลักษณะเป็นฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการบันทึก จัดเก็บ และ
Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย
คือ ฝ่ายบริหาร (สานักงาน) ฝ่ายวิทยบริการ (ห้องสมุด) และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานจะมีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายนโยบาย และมอบหมายงานให้แต่ละส่วนงานได้รับทราบ
และปฏิบั ติตาม ดังนั้ น จึ งจ าเป็ น ต้องมี ก ารตรวจสอบและรวบรวมข้ อมู ล ต่า ง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ปั จ จุบั น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรภายในส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 รับทราบนโยบายของผู้บริหารจากมติที่ประชุมต่าง ๆ
2.1.1 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากมติที่ประชุมต่าง ๆ ภายในสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมติดตามงานบรรณารักษ์ การประชุมติดตามงาน IT
การประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบนโยบาย และมติจากที่ประชุมต่าง ๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างการรับทราบมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4)
อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบวาระที่ 5.1.1
เรื่ องน าเสนอเพื่อ ทราบจากงานบริห ารงานทั่ว ไป มติที่ประชุม คือ ผศ.สาโรช ปุริสั งคหะ ขอให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องนาเสนอผลการดาเนินงานให้ครบถ้วน โดยสรุปสาระสาคัญ ส่งให้คุณรสสุคนธ์
คาสอน รวบรวมรายงานคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มีหน่วยงานภายนอก
มาจัดเก็บระเบียบสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ห้อยให้เรียบร้อย จึงทาให้สายสัญญาณของมหาวิทยาลัย
จากอาคาร 100 ปี ไปยังหอพักอู่ทอง ขาดเสียหายหลายจุด ทีมงานได้ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกเข้า
กั บ เสาไฟฟ้ า และได้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ จุ ด ที่ ข าดเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ใ ช้ ง านได้ ต ามปกติ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว
ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม

ภาพที่ 8 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2563 (ต่อ)
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2.1.2 ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากมติที่ประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น
การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลั ย (กบ.) การประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณและการเงิน (กบง.) การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติ ด ตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล/รายงานผล โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย เป็ นต้น เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบและดาเนินการตามมติที่ประชุม โดยดาเนินการรวบรวมเป็นแฟ้มเอกสารรายงาน
การประชุมของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แฟ้มเอกสารรายงานการประชุมของมหาวิทยาลัย
2.1.2 ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล นโยบายและค าสั่ ง ต่ า ง ๆ จากภายนอก
มหาวิทยาลัย เช่น นโยบายของรัฐบาล คาสั่งของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ได้ รั บ ทราบ โดยด าเนิ น การรวบรวมในรู ป แบบไฟล์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และด าเนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านทางไลน์กลุ่ม สวท. ดังภาพที่ 10 – ภาพที่ 11

46

ภาพที่ 10 การจัดเก็บคาสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพที่ 11 ประชาสัมพันธ์คาสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
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2.2 รั บ ทราบการมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบแผนงาน/โครงการ จากแผนการปฏิ บัติ
ราชการประจาปี
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
เพื่อดาเนินการมอบผู้รับผิดชอบโครงการ/งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้เกิด
การท างานร่ ว มกั น ในยุ ท ธศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า น ตั้ ง แต่ ก ระบวนการวางแผน การก ากั บ ติ ด ตาม
การด าเนิ น งานของแผนงาน/โครงการ ให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายและระยะเวลาที่ ก าหนด โดยมี
การประชุมจัดประชุมเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และจัดทาคาสั่งสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ 015/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารจัด การโครงการ
(Project Management) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาพที่ 12 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
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ภาพที่ 12 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ)
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ทั้งนี้ นอกจากจะต้องรับทราบนโยบายของผู้บริหารจากมติที่ประชุมต่าง ๆ และจากการ
มอบหมายผู้ รั บ ผิ ดชอบแผนงาน/โครงการ จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้ ว ยังต้องติด ตาม
ข้อสั่งการ หรือแนวทางการดาเนินงานที่เป็นงานเฉพาะกิจ งานตามวาระพิเศษ หรือกรณีเรื่องด่วน
ต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะสามารถนามาวางแผนการทางาน ประสานงาน และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
1. การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการดาเนินงานต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบางครั้งก็ไม่สามารถตรวจสอบในรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
ด้วยตนเอง แต่มีข้อจากัดเรื่องเวลา ที่บางงานจะต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ข้ อ มู ล จากการด าเนิ น งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่หลากหลายด้าน และมีการจัดเก็บงานแบบแยกส่วนกัน ทาให้เวลาจะนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงาน
ที่ต้องใช้ข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ต้องใช้เวลามากในการจัดทาข้อมูลใหม่อยู่บ่อยครั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ใช้วิธีการระดมความคิด ระดมสมอง และขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยดาเนินงาน เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันเวลา และตรงตามเป้าหมาย
2. พั ฒ นารู ป แบบการจั ดเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์กั น ให้ เ ป็ น ระบบ
มากขึ้น ให้มองเห็นความเชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ทันที
ข้อเสนอแนะ :
1. สร้างระเบียน (Recode) ของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มีความสาคัญ และมีการ
นามาใช้อย่างประจา เช่น การดาเนินงานตามมติที่ประชุมต่าง ๆ การดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติ
ราชการในโครงการต่าง ๆ การดาเนินการในงานเฉพาะกิจตามวาะพิเศษ หรือกรณีเร่งด่วนต่าง ๆ
เพื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น และเกิดความรวดเร็วในการดาเนินงาน
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ขั้นตอนที่ 3 วางระบบการจัดการงานสานักงานในด้านต่าง ๆ
การจัดระบบงานสานักงานในด้านต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นการวางระบบการดาเนินงาน เพื่อกาหนดวันเวลาของการดาเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และให้บุคลากรได้ทราบกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี
การทางาน รวมถึงจัดระบบบริการบุคลากรและการให้บริการกับผู้ใช้บริการ โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 จัดทาปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.1 ดาเนินการสารวจการจัดกิจกรรม จัดประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการโทรศัพท์สอบถามผู้รับผิดชอบ ดูจากบันทึกข้อความเชิญประชุม ขอกาหนดการ
ในการจัดกิจกรรม เช่น สอบถามและขอกาหนดการลงพื้นที่ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับรายได้ให้ กับคนในชุมชนฐานราก (สวท.) กิจกรรม : จัดฝึกอบรม
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จานวน 20 ครัวเรือนและการประชุม จากงานวิทยวิชาการ
ดังภาพที่ 13

ที่
1

2

3

กาหนดการ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิน่
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สวท.)
กิจกรรม : จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จานวน 20 ครัวเรือน
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
ผู้ดาเนินงาน
16 มี.ค.63 อบรม
ศาลาประชาคม
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
เชิงปฏิบัติการ
หมู่ 5
2. นางละเอียด รามคุณ
เรื่อง ขนม
ต.สะพานไทย
3. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
ครองแครงกรอบ
อ.บางบาล
4. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา 5. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
17 มี.ค.63 อบรม
ศาลา SML ม.6
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
เชิงปฏิบัติการ
ต.ไทรน้อย
2. นางละเอียด รามคุณ
เรื่อง การเพาะเลี้ยง อ.บางบาล
3. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
จิ้งหรีดเพื่อการค้า จ.พระนครศรีอยุธยา 4. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
5. นายอรรถสิทธิ์ กิจทีพ่ ึ่ง
18 มี.ค.63 อบรม
ศาลา SML ม.6
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
เชิงปฏิบัติการ
ต.ไทรน้อย
2. นายนิทัศน์ รสโอชา
เรื่อง การสาน
อ.บางบาล
3. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
ตะกร้าจากเส้น
จ.พระนครศรีอยุธยา 4. นายจิรทีปต์ น้อยดี
พลาสติก
5. นางละเอียด รามคุณ

ภาพที่ 13 กาหนดการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สวท.)
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ที่
4

5

กาหนดการ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิน่
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สวท.)
กิจกรรม : จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จานวน 20 ครัวเรือน
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
ผู้ดาเนินงาน
23 มี.ค.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ ศาลา SML ม.6
1. นางนภารัตน์ จาเนียร
เรื่อง การทา
ต.ไทรน้อย อ.บางบาล 2. นางละเอียด รามคุณ
เศรษฐกิจพอเพียง จ.พระนครศรีอยุธยา
3. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
4. นายนิทัศน์ รสโอชา
5. นายจิรทีปต์ น้อยดี
27 มี.ค.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ ม. ที่ทาการผู้ใหญ่บา้ น 1. นางนภารัตน์ จาเนียร
เรื่อง การพัฒนา
หมู่ 5 ต.วังน้อย
2. นางละเอียด รามคุณ
รูปแบบยกระดับ
อ.วังน้อย
3. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
คุณภาพสินค้า
จ.พระนครศรีอยุธยา
4. นายนิทัศน์ รสโอชา
น้าพริก
5. นายจิรทีปต์ น้อยดี

ภาพที่ 13 กาหนดการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น
และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (สวท.) (ต่อ)
3.1.2 บั น ทึ ก กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ด าเนิ น การส ารวจลงในปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของส านั ก
วิทยบริการและ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถให้ผู้บริหารและบุคลากรตรวจสอบตารางงานต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการวางแผนการประชุม ของส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในมิติต่าง ๆ
ที่มากขึ้น สามารถทาให้การกาหนดการประชุมไม่เกิดความซ้าซ้อน สามารถวางแผนการดาเนินงาน
ได้ตลอดปี โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยการ login เข้าสู่ระบบทางาน
2) ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Gmail ด้วย E-Mail : arit@aru.ac.th ดังภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้งาน Gmail
3) เข้าสู่ระบบ Google Calendar หรือ ปฏิทิน Google โดยคลิกเลือกที่
1) จุดเก้าจุดบริเวณมุมบนด้านขวา และ 2) คลิกเลือกปฏิทิน ดังภาพที่ 15

1
2

ภาพที่ 15 หน้าจอการเข้าสู่ Google Calendar
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4) เมื่อคลิกเลือก ปฏิทิน จะปรากฏหน้าจอปฏิทิน ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 หน้าจอปฏิทิน
5) สร้ างปฏิทิน โดยคลิ กไปที่ วันที่ ที่ต้องการบันทึกข้อมูล เช่น บันทึก
ข้อมูลการไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขนมครองแครงกรอบ ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม
2563, 23 มีนาคม 2563 และ 27 มีนาคม 2563 ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หน้าจอการเลือกวันที่ ที่ต้องการบันทึกข้อมูล
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6) เมื่อคลิกเลือกวันที่แล้ว จะแสดงหน้าจอให้ใส่รายละเอียดชื่อกิจกรรม
วัน เวลา สถานที่ ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 หน้าจอการแสดงการกรอกข้อมูลรายละเอียด
7) กาหนดรายละเอียดในปฏิทิน โดยกรอกรายละเอียด 1) ชื่อกิจกรรม
2) วันเวลาในการทากิจกรรม 3) สถานที่ 4) ระบุว่าเป็นกิจกรรมประเภทใด 5) รายชือ่ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 6) คลิกบันทึกกิจกรรม ดังภาพที่ 19

1
2 0

4

6
3

5
ภาพที่ 19 แสดงการบันทึกกิจกรรมลงในปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8) เ มื่ อ บั น ทึ ก กิ จ ก ร ร ม แ ล้ ว ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ดู กิ จ ก ร ร ม ไ ด้ ที่
www.arua.c.th/arit เมนู ปฏิทินกิจกรรมสานัก ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ปฏิทินกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยคลิกไปที่หัวข้อกิจกรรมที่ต้องการดูรายละเอียด ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 แสดงรายละเอียดของกิจกรรม
ในปฏิทินกิจกรรมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 จัดระบบบริการบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี บุ ค ลากรเป็ น จ านวนมาก
จึงจาเป็นต้องมีการระบบบริการบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การจัดบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม การจัดตารางปฏิบัติงาน ภาค กศ.บป. การจัดตาราง
จัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ เป็นต้น โดยจะมีการดาเนินการดังนี้
3.2.1 การจัดบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ได้ รั บ นโยบายจากผู้ บ ริ ห ารให้ จั ด บุ ค ลากรเข้ า ร่ว ม
ประชุม อบรม สั มมนา ต้ องคานึ งถึงความเหมาะสมกับลักษณะงานที่บุคลากรรับผิดชอบ ซึ่งได้
ดาเนินการจัดบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา โดยพิจารณาจากตาแหน่งและลักษณะงานที่
รั บ ผิ ด ชอบ เช่ น มี ห นั ง สื อ เชิ ญ อบรมจาก ส านั ก งานที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เรื่ อ ง โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “Rajabhat Dataset Workshop II” จะด าเนิ น การเสนอ
ความเห็นให้ผู้บริหารอนุญาตให้บคุลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ดังนี้
1. นายอานาจ แก้วภูผา ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
2. นายเจษฎา สุขสมพืช ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
3. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ซึ่งบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านบริหารระบบสารสนเทศ และ
ด้านพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเข้าร่วมอบรมก็สามารถนาความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 22 – ภาพที่ 23
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ภาพที่ 22 หนังสือเชิญอบรมจาก สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop II”

59

ภาพที่ 23 การเกษียนหนังสือสั่งการให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม
เมื่อบุคลากรได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนากลับมาแล้ว จะทาการบันทึกข้อมูล
ในตารางการเข้าร่ ว มประชุม อบรม สั มมนา โดยแบ่งเป็นด้านตามการปฏิบัติงาน ประกอบด้ว ย
ด้านบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และด้านห้องสมุด เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 ตารางการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่ 24 ตารางการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
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ภาพที่ 24 ตารางการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ)
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3.2.2 การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
งานบริหารงานทั่วไป ได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้จัดบุคลากรเข้าร่ว ม
กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ของหน่ ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย จ านวนครั้ ง ละ 2–4 คน
ตามล าดั บ และความเหมาะสม หากกิ จ กรรมใดที่ ก าหนดให้ ใ ส่ ชุ ด ปกติ ข าว หรื อ ชุ ด เครื่ อ งแบบ
ข้าราชการ ก็ต้องจัดให้เป็น ลาดับของข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ เช่ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขอเชิ ญ เข้ า ร่ ว มพิ ธี บ าเพ็ ญ พระราชกุ ศ ล 100 วั น
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ ในวั น จั น ทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ศาลาการเปรี ย ญ วั ด นิ เ วศ
ธรรมประวัติ โดยกาหนดการแต่งกายสาหรับข้าราชการ คือ เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ดังนั้นจึงจัด
บุคลากรเข้าร่วมงานตามลาดับพร้อมผู้อานวยการ จานวน 2 คนคือ
1. นายณเรศณ์ จิตรัตน์ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสายชน คงคะพันธ์ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ การเข้าร่ ว มกิจกรรมดาเนินไปด้วยความถูกต้อง และมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังภาพที่ 25
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ภาพที่ 25 หนังสือจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เชิญเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศล 100 วัน พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
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กาหนดการแต่งกาย

ภาพที่ 25 หนังสือจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เชิญเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศล 100 วัน พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (ต่อ)
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ภาพที่ 25 หนังสือจากศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เชิญเข้าร่วมพิธีบาเพ็ญ
พระราชกุศล 100 วัน พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (ต่อ)
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จัดทาตารางการเข้าร่วมงานของบุคลากร สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 1) ลาดับที่ 2) ชื่ อ – ชื่อสกุล 3)
ประเภท 4) กิจกรรม/งาน 5) วันที่ และ 6) สถานที่ ดังภาพที่ 26
ตำรำงกำรเข้ำร่วมงำนของบุคลำกร
สังกัดสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ลำดับที่
1

ชื่อ-ชื่อสกุล
ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ประเภท

กิจกรรม/งำน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ

สายวิชาการ

พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สาเภา ติสาโร ป.ธ.3)

วันที่
6-ม.ค.-63

สถำนที่
ศาลาการเปรียญ วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

(ผู้อานวยการ)
2

นางสาวเพลินตา โมสกุล

ข้าราชการ

กิจกรรมจิตอาสา kick off กาจัดผักตบชวา

5-ธ.ค.-62

บริเวณสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข
9 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

3

นางละเอียด รามคุณ

ลูกจ้างประจา

กิจกรรมจิตอาสา kick off กาจัดผักตบชวา

5-ธ.ค.-62

บริเวณสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข

4

นายมานิช โชติช่วง

พนักงานราชการ

กิจกรรมจิตอาสา kick off กาจัดผักตบชวา

5-ธ.ค.-62

บริเวณสะพานข้ามแม่นาเจ้าพระยา ทางหลวงหมายเลข

5

นายณเรศณ์ จิตรัตน์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ

6-ม.ค.-63

ศาลาการเปรียญ วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน

6

นายสายชน คงคะพันธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

9 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
9 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สาเภา ติสาโร ป.ธ.3)
ร่วมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ

จ.พระนครศรีอยุธยา
6-ม.ค.-63

พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สาเภา ติสาโร ป.ธ.3)
7

น.ส.อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศาลาการเปรียญ วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา

31-มี.ค.-63

พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวัน

อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองอโยธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2563
8

นายกสิพงษ์ กสิพนั ธ์

พนักงานมหาวิทยาลัย

ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และงานวัน

31-มี.ค.-63

อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองอโยธยา อ.
พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการพลเรือน ประจาปี 2563
12 นายจิรทีปต์ น้อยดี

พนักงานมหาวิทยาลัย

13 นางนภารัตน์ จาเนียร

พนักงานมหาวิทยาลัย

14 น.ส.นัยนา เพียรคงทอง

พนักงานมหาวิทยาลัย

15 นายนิทัศน์ รสโอชา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 26 ตารางการเข้าร่วมงานของบุคลากร
3.2.3 การจัดตารางปฏิบัติงานภาค กศ.บป.
ดาเนินการการจัดบุคลากรปฏิบัติงานภาค กศ.บป. โดยจัดให้มีบุคลากร
ปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ งในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยกาหนดให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในวันเสาร์
– วันอาทิตย์ และมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จานวน 2 อัตรา การจัดตารางเวรปฏิบัติงาน ต้องกาหนด
เจ้าหน้าที่หมุนเวียนในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) บริการยืม – คืน 2) บริการถ่ายเอกสาร และ
3) วันที่ปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 27
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1

2

3

ภาพที่ 27 ตารางเวรปฏิบัติงาน ภาค กศ.บป. เสาร์ – อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จากภาพที่ 27 หมายเลข 1 หมายถึง รายชื่อผู้ให้บริการยืม – คืนหนังสือ ในแต่ละสัปดาห์
หมายเลข 2 หมายถึง รายชื่อผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร ในแต่ละสัปดาห์
หมายเลข 3 หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ให้บริการ ในแต่ละสัปดาห์
3.2.4 การจัดตารางจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี การให้บริการหนังสือพิมพ์
เป็นประจาทุกวัน ดังนั้นจึงมีการจัดเวรในการจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ วันละ 1 คน โดย
กาหนดให้จัดเตรียมหนังสือพิมพ์ออกให้บริการ ในเวลา 07.30 น. ของทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์ –
อาทิตย์) ซึ่งในวันเสาร์ – อาทิตย์ จะให้ผู้ปฏิบัติงานภาค กศ.บป. เป็นผู้ดาเนินการ ดังภาพที่ 28
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ภาพที่ 28 ตารางเวรปฏิบัติงาน จัดเตรียมหนังสือพิมพ์บริการ (สาหรับเจ้าหน้าที่)
3.3 จัดระบบการให้บริการถ่ายเอกสาร
ดาเนิ น การจั ดระบบการให้ บริการถ่ายเอกสาร ให้ แก่ผู้ รับบริการ เช่น นักศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศ.บป. คณาจารย์ บุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการ โดย จัดเครื่องถ่ายเอกสาร
สาหรับให้บริการ ไว้ที่ห้องสานักงานผู้อานวยการ ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ จัดทาป้ายราคา
ค่าบริการถ่ายเอกสาร และป้ายบอกทาง แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ บริเวณ ชั้น 1 – 4 และบริเวณ
จุดบริการถ่ายเอกสาร เพื่ออานวยความสะดวกกับผู้รับบริการ และยังมีการจัดระบบการให้บริการ
โดยจัดเวรปฏิบัติงานประจาตามช่วงเวลา เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และบริการ
ได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ 08.30–16.30 น. และไม่ปิดบริการช่วงพักกลางวัน ดังภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 แสดงการจัดวาง การติดป้ายราคาและป้ายบอกทางการให้บริการถ่ายเอกสาร
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3.4 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
การจั ดทาปฏิ ทิ น กิจ กรรมส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บางครั้ ง
มีกิจกรรมซ้าซ้อน เช่น มีงานประชุมเร่งด่ว นของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรม และ
จัดประชุมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ตรวจสอบและจัดทาปฏิทินกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2. ตรวจสอบกาหนดการ กิจกรรมจากทางมหาวิ ทยาลั ย เพื่อลดการเกิดปัญหา
กิจกรรมซ้าซ้อน
ข้อเสนอแนะ :
ให้บุคลากรสามารถลงบันทึกปฏิทินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และลดความซ้าซ้อนของกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีนสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น งานที่ ห ลากหลายทั้ ง ในด้ า นห้ อ งสมุ ด ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และด้านการพัฒนาท้องถิ่น จึงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค คลภายนอก ได้ รั บ ทราบ รวมถึ ง บุ ค ลากรภายในส านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติอีกด้วย
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ ข้อมูล ข่า วสารของสานัก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1.1 ดาเนินการจัดตั้งทีมงานประชาสัมพันธ์ (Public Relations : PR) โดยสร้าง
ไลน์กลุ่มชื่อ PR สวท. เพื่อร่วมกันพิจารณาเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร รูปภาพ และรูปแบบที่จะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 30 การจัดตั้งไลน์กลุ่ม PR สวท.
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4.1.2 ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดประชุม อบรม การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ การลงพื้นที่พัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง มีวิธีการเผยแพร่ หลากหลาย
ช่องทาง ดังนี้
1) เว็บไซต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.aru.ac.th/
arit โดยดาเนินการประสานงานกับผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ ดังภาพที่ 31
2) เพจเฟสบุ๊ค สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 32
3) จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังภาพที่ 33

ภาพที่ 31 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาพที่ 32 ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาพที่ 33 ประชาสัมพันธ์ ผ่านจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4.2 แจ้งเวียนหนังสือราชการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
งานบริหารงานทั่วไป เมื่อได้ดาเนินการลงรับหนังสือราชการภายใน – ภายนอก
และเสนอความเห็นให้ผู้ บริหารพิจารณาสั่งการเรียบร้อยแล้ว จะต้องปฏิบัติการแจ้งเวียนหนังสือ
ราชการตามคาสั่งการของผู้อานวยการ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ โดยในการแจ้งเวียน
มีการดาเนินงาน ดังนี้
4.2.1 ดาเนินการแจ้งเวียนเป็นไฟล์เอกสาร เช่น หนังสือราชการภายนอก หนังสือ
เชิญประชุม อบรม ซึ่งวิธีการเผยแพร่มีหลากหลายช่องทาง ดังนี้
1) ผ่านกล่องข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวของบุคลากร ดังภาพที่ 34
2) ผ่าน E-Mail ของบุคลากร ดังภาพที่ 35
3) ผ่านไลน์กลุ่ม สวท. ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 34 แจ้งเวียนหนังสือผ่านกล่องข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวของบุคลากร
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ภาพที่ 35 แจ้งเวียนหนังสือผ่าน E-Mail ของบุคลากร

ภาพที่ 36 แจ้งเวียนหนังสือผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
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4.2.2 แจ้งเวียนโดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เรื่องที่ต้องการแจ้งเวียน
มี ค วามน่ า สนใจมากขึ้ น ซึ่ ง ในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะใช้โปรแกรม Canva มาใช้ในการช่วยออกแบบ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการทางานออกแบบให้ง่าย ประหยัดเวลา สวยงาม ดูดี สามารถเลือกแม่แบบ เฉดสี ตกแต่ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการใช้งานโปรแกรม Canva จะต้องดาเนินการดังนี้
1) การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Canva สามารถสมัครงานด้วย Google,
Facebook หรือ E-mail ก็ได้ โดยเข้าไปที่ https://www.canva.com ดังภาพที่ 37
1)

ภาพที่ 37 การลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Canva
2) สร้างงานออกแบบโดยเลือกขนาดของสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราต้องการ
นาเสนอ เช่น งานนาเสนอ โปสเตอร์ เอกสารขนาด A4 เป็นต้น ในตัวอย่างนี้ จะขอเลือกขนาด
เป็นงานนาเสนอ ดังภาพที่ 38

i.

ภาพที่ 38 การเลือกขนาดสื่อประชาสัมพันธ์
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3) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่ (หมายเลข 1)
ซึ่งแม่แบบที่เลือกต้องมีคาว่า “ฟรี” เพื่อให้สามารถใช้งานและ Save ข้อมูลได้ จากนั้นตกแต่งสื่ อ
ให้ ส วยงาม โดยเลื อ กอุ ป กรณ์ ห รื อ สติ ก เกอร์ ใ นการตกแต่ ง จากองค์ ป ระกอบ (หมายเลข 2)
เมื่ อ ด าเนิ น การเรี ย บร้ อ ยแล้ ว Save ไฟล์ เ ป็ น รู ป ภาพ .png (หมายเลข 3) เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 39

3

1
2

ภาพที่ 39 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โดยโปรแกรม Canva
4) ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้วยโปรแกรม Canva ให้ผู้บริหารและ
บุคลากรรับทราบ ผ่านทางไลน์กลุ่ม สวท. ดังภาพที่ 40
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ภาพที่ 40 การประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่ม สวท.
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4.3 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
บุคลากรไม่ให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารที่ ประชาสัมพันธ์เท่าที่ ควร ไม่อ่าน
และไม่รับทราบเรื่องที่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปให้ถึงบุคลากรโดยตรง
2. หากเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน จะโทรศัพท์แจ้งกับบุคลากรโดยตรง
ข้อเสนอแนะ :
ขอให้ผู้บริหารกาชับให้บุคลากรให้ความใส่ใจกับการรับทราบข้อมูลและติดตามข้อมูล
ข่ า วสารที่ มี ก ารสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งที่ มี ก าหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 5 กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินงาน
การกากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานในงานต่างๆ ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความนสาคัญอย่างยิ่ง เพราะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานภาพรวมที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย โดยวางแผนร่วมกับผู้บริหารในที่ประชุมเพื่อกาหนดรูปแบบ
และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานผล เช่น การายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ การรายงานผล
การปฏิบัติงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของบุ ค ลากรส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1.1 กากับติดตามการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหาร
ได้ให้นโยบายในการกากับ ติดตามการดาเนินงานของบุคลากร โดยให้รายงานผลการปฏิบั ติง าน
เป็นประจาทุกวัน ดังนั้น งานบริหารงานทั่วไป จึงได้ดาเนินงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ดังนี้
1) ดาเนินการวางแผนและออกแบบแบบฟอร์มในการติดตามงานของ
บุ คลากรส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ ให้ บุคลากรรายงานผลการดาเนินงาน
เป็นประจาทุกวัน ดังภาพที่ 41

ภาพที่ 41 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน
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2) จั ด ท าช่ อ งทางการจั ด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดตาม เช่น ใช้ Google Form, Google Sheet ซึ่งเป็นการประหยัด
กระดาษตอบสนองนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสานักงานสีเขียว (Green Office)
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดเป็นโฟลเดอร์ของแต่ละคน เพื่อความ
สะดวกแก่การเข้าไปกรอกข้อมูล และมีการจัดทา link ข้อมูลในการจัดส่งเอกสาร ดังภาพที่ 42

ภาพที่ 42 ช่องทางการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
3) สรุปการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหาร เป็นราย
สัปดาห์ โดยดาเนินการออกแบบ แบบฟอร์มตรวจสอบการส่งงานของบุคลากร โดยกาหนดให้ มี
รายละเอีย ดที่ครบถ้ว น เช่น แบบตรวจสอบการส่ งรายงานผลการปฏิบัติ งานประจาสัปดาห์ของ
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตรวจสอบ (Checklist) เป็นรายสัปดาห์ ลงใน
ตารางที่มีข้อมูล ประกอบด้วย ลาดับที่ ชื่อ–สกุล ตาแหน่ง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 43
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ภาพที่ 43 แบบตรวจสอบการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
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ด าเนิ น การตรวจสอบการจั ด ส่ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
เป็ น รายบุ คคล ในระบบ Google Drive และจัดส่ งรายงานดังกล่าวในไลน์กลุ่ม สวท. ดังภาพที่
44–45

ภาพที่ 44 การตรวจสอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์
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ภาพที่ 45 สรุปผลการตรวจสอบการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ในไลน์กลุ่ม สวท.
5.1.2 กากับ ติดตาม การจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลั ยกาหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร ตามปีงบประมาณ จานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งที่ 1
วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ซึ่งในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ผู้บริหาร
ได้ ใ ห้ น โยบายว่ า ต้ อ งจั ด ส่ ง เอกสารรายงานผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ ประกอบการประเมิ น และ
ให้ ค ะแนน และก าหนดให้ มี ก ารพบปะระหว่ า งผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากร ซึ่ ง งานบริ ห ารงานทั่ว ไป
ได้กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน ดังนี้
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1) เมื่อได้รับ บัน ทึ ก ข้ อ ความแจ้ง จากทางมหาวิท ยาลั ย จะดาเนิ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค ลากรทราบถึ ง ระยะเวลาในการจั ด ส่ ง เอกสารประกอบการรายงานผล
การดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามประเภทของบุคลากร แฟ้มสะสมงาน
คู่มือปฏิบัติงาน และแบบรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยกาหนดวัน เวลา ในการ
จัดส่ง ตามภาพที่ 46 – ภาพที่ 47

ภาพที่ 46 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน

ภาพที่ 47 ประชาสัมพันธ์การจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน ในไลน์กลุ่ม สวท.
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2) จั ดทาช่องทางการจั ดส่ ง เอกสารประกอบการประเมิน โดยการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดตาม เช่น ใช้ Google Form, Google Sheet เป็นการประหยัด
กระดาษตอบสนองนโยบายห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสานักงานสีเขียว (Green Office)
ของส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการนี้ได้ดาเนินการสร้างโฟลเดอร์ แยกตาม
ประเภทของบุ คลากร ซึ่งประกอบด้ว ย เจ้าหน้าที่เงินรายได้ สวท. เจ้าหน้าที่ประจาตามสั ญ ญา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา ซึ่งในแต่ละโฟลเดอร์ จะมีรายชื่อบุคลากร
อยู่ตามประเภทของตนเอง ดังภาพที่ 48 – ภาพที่ 49

ภาพที่ 48 ช่องทางการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน

ภาพที่ 49 แสดงรายชื่อตามประเภทของบุคลากร
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สาหรับโฟลเดอร์เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน จะประกอบด้วย
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแบบประเมิน
ของบุคลากรทุกประเภท ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 แสดงเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
3) ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการเข้ า พบผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ วิ เ คราะห์
ผลสาเร็จของงาน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และหาความจาเป็นในการพัฒนางานเป็นรายบุคคล
โดยจะดาเนิ น การจั ดแบ่ งกลุ่ มบุ คลากรตามกลุ่ มงาน ประกอบด้ว ย งานส านักงาน งานห้ องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และงานแม่บ้าน เข้าพบผู้บริหารเพื่อ พูดคุย สัมภาษณ์ รายงานปัญหา
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน รวมถึงผู้บริหารจะให้แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งงานบริหารงาน
ทั่วไปได้กาหนด วัน เวลา สถานที่ และกลุ่มบุคลากร ดังภาพที่ 51
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ภาพที่ 51 กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเข้าพบผู้บริการ
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4) จั ด ท าเอกสารประกอบการตั ด สิ น ใจในการให้ ค ะแนนประเมิ น
ซึ่งประกอบด้วย รายงานผลการดาเนินงานการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ และ
สรุปข้อมูลการลา โดยได้อัพโหลดไฟล์ไว้ในระบบ Google Drive ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการตัดสินใจในการให้คะแนนประเมิน

ภาพที่ 52 การอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการติดสินใจในการให้คะแนนประเมิน (ต่อ)
5) ติดตามการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน โดยจะดาเนินการ
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินของบุคลากรทุกประเภท และจัดทาแบบฟอร์มสรุป
การจัดส่ง รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ ดังภาพที่ 53
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ภาพที่ 53 ติดตามการจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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5.2 ให้คาปรึกษาและแนะนาการดาเนินงาน
ให้ คาปรึ กษาและคาแนะนาในการดาเนินงานกับบุคลากรภายในหน่วยงาน
เกี่ยวกับการจัดทาบันทึกข้อความ และหนังสือราชการภายนอก เช่น งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ต้องการทาหนังสือแจ้งไปยังคณะ ว่ามี งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือสาขาวิชาละ 30,000 บาท
ได้ให้คาแนะนาในเรื่องการจัดทาบันทึกข้อความในรูปแบบจดหมายเวียน เนื่องด้วยจานวนสาขาวิชา
ของแต่ละคณะมีจานวนมาก หากจัดทาในรูปแบบหนังสือเวียนจะมีความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง โดยมี
วิธีการจัดทาดังนี้
1) ประสานงานไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อขอรายชื่อสาขาวิชาของแต่
ละคณะ นามาจัดพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ Excel ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 รายชื่อสาขาวิชา/คณะ
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2) สร้ า งบั น ทึ ก ข้ อ ความในรู ป แบบจดหมายเวี ย น โดยเข้ า ไปที่ โ ปรแกรม
Microsoft Word และพิมพ์บันทึกข้อความตามรูปแบบระเบียบงานสารบรรณ เว้นส่วนที่ต้องการ
แทนที่ไว้ คือ ในส่วนของ เรียน... ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
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3) จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ไ ด้ รั บจากกองบริ ก ารการศึ ก ษา เป็ น ไฟล์ Excel โดย
เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ ได้ แ ก่ รายชื่ อ สาขาวิ ช า และชื่ อ คณะ จากนั้ น เปิ ด ไฟล์ เ อกสารหลั ก
(Microsoft Word) ที่ต้องการสร้างจดหมายเวียน และดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกคาสั่ง การส่งจดหมาย (Mailings)
2. เลือกคาสั่ง เลือกผู้รับ (Select Recipients)
3. เลือกคาสั่ง ใช้รายชื่อที่มีอยู่ ดังภาพที่ 56

2

1
3

ภาพที่ 56 การสร้างจดหมายเวียน
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4. เมื่อคลิกเลือกคาสั่ง ใช้รายชื่อที่มีอยู่ คลิกเลือก 1) ตาแหน่งที่เก็บข้อมูลไฟล์
รายชื่อสาขาวิชา ที่เป็นไฟล์ Excel และ 2) คลิกปุ่มเปิด เพื่อกาหนดรายชื่อผู้รับเอกสาร ดังภาพที่ 57

1
2
ภาพที่ 57 กาหนดรายชื่อผู้รับเอกสาร
5. เมื่อเลือกไฟล์รายชื่อสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ 1) คลิกเลือก Sheet ที่ได้
จัดพิมพ์ข้อมูลไว้ และ 2) คลิกปุ่ม ตกลง ดังภาพที่ 58

1

2

ภาพที่ 58 การเลือก sheet ทีบ่ ันทึกข้อมูลรายชื่อสาขาวิชา
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6. เมื่อคลิกปุ่ม ตกลง เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเมาส์หลังคาว่าเรียน เพื่อดาเนินการ
ใส่ ร ายชื่อหั ว หน้ าสาขาวิช าต่าง ๆ จากนั้นเลื อกคาสั่ ง 1) แทรกเขตผสานข้อมูล 2) คลิ กเลื อก
ตาแหน่ง 3) คลิกเลือกแทรก และคลิกเลือกแทรก สาขาวิชา และคณะ จนครบข้ อมูลที่ต้องการ
หากต้องการเว้นวรรคระหว่างข้อความ ให้กดคานเว้นวรรค ดังภาพที่ 59

1
2
3
ภาพที่ 59 การเลือกหัวข้อรายชื่อลงในแบบบันทึกข้อความ
ในตาแหน่งเรียน จะปรากฏ «ตาแหน่ง»«สาขาวิชา» «คณะ» ตามภาพที่ 60

ภาพที่ 60 แสดงหัวข้อการเลือกผู้รับหนังสือ ในแบบบันทึกข้อความ
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7. การดูตัวอย่างจดหมายที่ได้ดาเนินการใส่รายชื่อหัวหน้าสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกเลือกแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ ตามหมายเลข 1 ซึ่งหน้าจอจะแสดงผลตามลาดั บการจัดพิมพ์
ในไฟล์ Excel และสามารถเลือกค้นหาผู้รับได้ตามหมายเลข 2 และจะแสดงรายชื่อหัวหน้าสาขาวิชา
คณะต่าง ๆ ตามหมายเลข 3 ดังภาพที่ 61

1

2

3
ภาพที่ 61 แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน
8. เลือกคาสั่งเสร็จสิ้นและผสาน ตามหมายเลข 1 เพื่อดาเนินการแก้ไขเอกสาร
จัดพิมพ์ หรือ Save เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหมายเลข 2 ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้วิธีจัดส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และมีความสะดวกรวดเร็วในการ
จัดส่งเอกสารดังกล่าว ดังภาพที่ 62

99

2

1

ภาพที่ 62 แสดงตัวอย่างจดหมายเวียนที่สามารถแก้ไขได้
9. บันทึกเป็นไฟล์ PDF และดาเนินการจัดส่งจัดส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น Line Facebook E-Mail ให้กับคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และมีความสะดวก
รวดเร็วในการจัดส่งเอกสารดังกล่าว ดังภาพที่ 63

100

ภาพที่ 63 แสดงจดหมายเวียนที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
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5.3 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
1. บุคลากรจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานล่ าช้า และไม่ให้ความสาคัญในการ
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. บุ ค ลากรบางคน ขาดทั ก ษะในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งรายาน ติ ด ตามงาน
ด้วยระบบออนไลน์
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ติดตาม ทวงถามโดยตรงกับบุคคลที่ไม่ได้จัดส่ง
2. ติดตาม และแจ้งรายชื่อผู้ที่ไม่ได้จัดส่ง ในไลน์กลุ่ม สวท.
3. ให้ คาแนะน าวิธีการในการเข้าถึงข้อมูล ที่ต้องรายงาน เช่น การเข้าโปรแกรม
การกรอกข้อมูลต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ :
1. ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารก าชั บ ให้ บุ ค ลากรเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการจัด ท ารายงานผล
การปฏิบัติงาน และควรมีมาตรการในการดาเนินการกับผู้ที่ไม่จัดส่งตามระยะเวลาที่กาหนด
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ต้องรายงานได้อย่างง่าย เพื่อประโยชน์ในการนาเสนอข้อมูลของตนเองประกอบการ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
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ขั้นตอนที่ 6 รวบรวม ประมวลผล และรายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนิ น การรวบรวม ประมวลผล และรายงานผลการด าเนิน งาน โดยประสานงานกั บ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญ และมีกาหนดระยะเวลาในการจัดส่งของสานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น รายงานเพื่ อแจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบ.) วาระแจ้งเพื่อทราบ, รายงานการควบคุมภายใน, รายงานแผนปฏิบัติราชการ,
รายงานงบประมาณ รายงานประจาปี, รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร ฯลฯ นาข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ป เพื่อให้ ได้ข้อมูล ตรงตามความต้อ งการของผู้รับบริห ารหรือผู้ที่
ต้องการใช้ข้อมูลในลาดับถัดไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
6.1 รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ องในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการจัด ทา
รายงาน เช่ น การจั ด ท ารายงานเพื่ อ แจ้ ง ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย (กบ.)
วาระแจ้งเพื่อทราบ ต้องประสานงานกับ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อขอข้อมูลจ านวน
หนังสือที่ออกให้บริการประจาเดือน ประสานงานกับ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อขอข้อมูล
สถิติการเข้าใช้บริการ สถิติการยืม – คืนหนังสือ ประสานงานกับ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อขอข้อมูลการออกให้บริการภายในมหาวิทยาลัยที่สาคัญ และขอข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้อาคาร
ผ่าน Application ไทยชนะ ประสานงานกับงานระบบสารสนเทศ เพื่อขอข้อมูลในด้านการพัฒนาสู่
Smart University เป็นต้น
6.2 ดาเนินการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากผู้เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ได้รับมา บางครั้งอาจเป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจาเป็นต้องค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานแผนการดาเนิน Smart University
บางครั้งผู้รับผิดชอบในการรายงาน ไม่ มีความชานาญในด้านกระบวนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานสู่ Smart University จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จากผู้ ที่
รับผิดชอบในงานพัสดุของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
มาดาเนินการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานเพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
(กบ.) วาระแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ 1) แผนการดาเนินงานของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การดาเนินงาน Smart University และ 3) ผลการดาเนินงาน
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3 รายงานผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ตามกาหนดระยะเวลา เช่น รายงาน
งบประมาณ, รายงานประจาปี, รายงานการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร, รายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.), รายงานการควบคุมภายใน เป็นต้น ซึ่งในส่วนที่รับผิดชอบ
จะมีการดาเนินการจัดทารายงานที่สาคัญ 2 ประเภท คือ การจัดทารายงานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และรายงานการควบคุมภายใน ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้
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6.3.1 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) วาระแจ้งเพื่อ
ทราบ เป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมประชุม ในภาพรวมของสานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าเป็ นประจาทุ ก เดื อ น ๆ ละ 1 ครั้ ง
ประกอบไปด้ว ยข้อมูล 3 ส่ ว น คื อ 1) แผนการดาเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) การดาเนินงาน Smart University และ 3) ผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสานักงานสภามหาวิทยาลัย กาหนดให้จัดส่งข้อมูลล่วงหน้า ภายใน 7 วัน
ก่อนการประชุม โดยจัดส่งเป็นไฟล์ Word ผ่านไลน์กลุ่ม ประชุม กบ./สภา ดังภาพที่ 64 – ภาพที่ 65
รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)

ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)
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ภาพที่ 64 รายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) (ต่อ)

ภาพที่ 65 การจัดส่งรายงานผ่านไลน์กลุ่ม ประชุม กบ./สภา
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6.3.2 รายงานการควบคุ ม ภายใน เป็ น การรายงานการควบคุ ม ภายในของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ประกอบด้วย รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ปค.5) ซึ่งจะต้องดาเนินการจัดทาหลังจากสิ้นปีงบประมาณ และจัดส่งให้กับงานตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด ตามแบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 ดังภาพที่ 66 –
ภาพที่ 67

ภาพที่ 66 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
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ภาพที่ 66 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) (ต่อ)
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ภาพที่ 66 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) (ต่อ)

ภาพที่ 67 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
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ภาพที่ 67 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)
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6.4 ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
1. การรายงานผลการปฏิบัติงาน บางครั้งได้รับข้อมูลล่าช้า หรือไม่ค รบถ้วน ทาให้
การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์
2. การรายงานผลการดาเนินงานตามช่วงเวลาที่กาหนด เช่น ล่วงหน้า 7 วัน อาจทา
ให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ติดตาม ทวงถามกับผู้รับผิดชอบของทุกส่วนงาน เป็นระยะ ๆ
2. จัดทาข้อมูลการจัดส่งหนังสือที่เกี่ ยวข้องตามกาหนดเวลา และหากในช่วงเวลาที่
สามารถ Update ข้อมูล บางอย่ างได้ ทาการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ Update ข้อมูล ที่
ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ข้อเสนอแนะ :
1. ขอให้ผู้บริหารกาชับให้บุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงานที่สาคัญให้ตรงต่อเวลา
และรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน
2. พัฒ นารู ป แบบ วิธีการในการติ ดตามข้ อ มูล จากผู้ ที่ เ กี่ยวข้ อ ง เช่น จัดส่ ง ไฟล์
แบบฟอร์มการรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละคน เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบรายงานมาเลย แล้วเมื่อ
รวบรวมได้จากทุกคนแล้ว จึงทาการเรียบเรียงตามลาดับงานให้สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยทาให้ลดขั้นตอน
หรือลดช่วงเวลาการรอข้อมูลที่ต้องเสียเวลามากเกินไป เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ข้อ คือ
1) พั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ 2) พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ ทั น สมั ย มี ค วามก้ า วหน้ า และการบริ ก ารองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพ
3) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต
Smart University โดยค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น และผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และ 4) ยกระดั บ
องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ จั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพและเป็ นองค์ ก รชั้ นน าในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในการ
ดาเนินงาน นอกจากจะต้องดาเนินการตามแผนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ยังจาเป็น ต้อง
มีการปรังปรุงการดาเนินงานให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
7.1 ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในภาพรวมของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประสานงานกับผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้ บ ริ การ และด้านระบบสารสนเทศ รวมทั้งสอบถามปัญ หา/อุ ปสรรค และข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อนาไปสารวจความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
7.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทาแบบสอบถามความพึง พอใจ
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
ประกอบด้ ว ยการสอบถามความพึ ง พอใจ 5 ด้ า น คื อ ด้ า นกระบวนการ/ขั้ นตอนการให้ บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่สิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้าน
ระบบสารสนเทศ ดังภาพที่ 68
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ภาพที่ 68 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ภาพที่ 68 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ)
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7.1.2 ประสานงานกับผู้ รับผิ ดชอบ นาแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ได้รับ
พิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มาดาเนินการเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์ผ่าน www.aru.ac.th/arit
7.1.3 นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความพึงพอใจ มาประมวลผลในมิติต่าง ๆ
แล้วสรุปผลเป็นรายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.4 นาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณา ดังภาพที่ 69

ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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ภาพที่ 69 สรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ต่อ)
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จากผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ ใช้บริก ารส านักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้นาปัญหาและข้อเสนอแนะมานาเสนอผู้บริหารและ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ดังนี้
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : เจ้าหน้าที่ ไม่ค่อยมีบริการในชั้นที่ไม่ใช่ชั้น 1
แนวทางการแก้ไข
: จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าทุ ก ชั้ น ได้ แ ก่ ชั้ น 1
ประกอบด้วย นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง นายสมชาย เพ็ญสุข และนางสาวยุธิดา เข็มปัญญา ชั้น 2
ประกอบด้วย นายจิรทีปต์ น้อยดี และนางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ ชั้น 3 ประกอบด้วย
นางนภารัตน์ จาเนียร และนายสมยศ เฉลยมณี และชั้น 4 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก : อยากให้ ค วบคุ ม การใช้ เ สี ย งของผู้ ค นหรื อ นั ก ศึ ก ษา
มากกว่านี้ เพราะบางทีเราอยากมาอ่านหนังสือจริง ๆ แต่ดันมีเสียงรบกวน และพูดคุยเสียงดัง จึง
อยากให้แบ่งโซน หรือทาห้องเก็บเสียงไปเลย มันเสียสมาธิ และรู้สึกราคาญมากจริง ๆ ตั้งใจมาอ่าน
หนังสือ แต่กลับดันเจอคนพูดคุยเสียงดัง และเราทาอะไรไม่ได้ จะขอบคุณมาก ๆ ในการช่วยเหลือใน
เรื่องนี้
แนวทางการแก้ไข
: จั ด ท าโซนการใช้ เ สี ย งในโซนมุ ม สบาย นั ก ศึ ก ษา
สามารถพูดคุย และใช้เสียงได้ตามความเหมาะสม และยั งมีห้องประชุมกลุ่มย่อย จานวน 6 ห้อง ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเข้าไปใช้บริการได้
ด้านระบบสารสนเทศ
: ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ยังไม่ค่อยเสถียร
และติดขัดอยู่ในระดับหนึ่ง
แนวทางการแก้ไข
: จัดซื้อระบบเครือข่ายแกนหลัก เพื่อลดความเสี่ยง ความ
ไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศ
7.1.5 ดาเนิ น การปรับ ปรุ งและพั ฒ นาการดาเนิ นงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
โดยประสานงานร่ ว มกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินมาปรั บปรุงแก้ไข และ
พัฒนาต่อไป ดังภาพที่ 70
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ภาพที่ 70 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาพที่ 70 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)
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ภาพที่ 70 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ต่อ)
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้ประสานงานกับคณะกรรมการดาเนินงานและดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan : QIP) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังภาพที่ 71

ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)

140

ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)

142

ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)

143

ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)

144

ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)
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ภาพที่ 71 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) (ต่อ)

146
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7.2 กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ท้าทาย
จากการดาเนินงานตามระบบการจัดการงานสานักงาน ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA นั้น การดาเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่
การวางแผนการดาเนินงาน การดาเนินการตามแผน การกากับ ตรวจสอบ ติดตอบงาน การรายงาน
ผลการดาเนินงาน จนถึงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการนาผลการดาเนินงานนั้น
สู่การปรับปรุงและพัฒ นาให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องดาเนินการอย่างขาดไม่ไ ด้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือการกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ท้าทาย เพื่อให้องค์กรมีสถานภาพ
ที่ส ามารถแข่งขัน ได้ โดยเฉพาะการเทียบวัด การจัดอันดับในระบบต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุดสี เขียว
(Green Library) ส านั ก งานสี เ ขี ย ว (Green Office) ห้ อ งสมุ ด สรรพสิ่ ง (Library of Things)
การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มุ่ ง ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ (Smart University) โดยได้ มี ก าร
ดาเนินการร่วมกับผู้บริหารและส่วนงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่าง เช่น ดาเนินการร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการดาเนินการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดาเนินงานตามเกณฑ์
สานักงานสีเขียว ซึ่งสานักงานสีเขียว หมายถึง สานักงานที่กิจกรรมต่าง ๆ ภายในสานักงานมีการ
บริหารจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
สานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่า รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดาเนินงานแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนิ น งานและการปรั บ ปรุ ง
อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสานึก
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมดวที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง
ในการดาเนินงานสานักงานสีเขียว ผู้บริหารได้กาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน และ
รับการตรวจประเมินในระดับทอง (ดีเยี่ยม) ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุ กคนต้อง
ร่วมแรงร่วมใจในการดาเนินงานให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระดับเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
ระดับทอง (ดีเยี่ยม)
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับเงิน (ดีมาก)
ร้อยละ 80 – 89
ระดับทองแดง (ดี)
ร้อยละ 60 – 79
ไม่ผ่านการรับรอง
ต่ากว่าร้อยละ 60
โดยในส่ ว นงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ต้ อ งมี ร ะบบการจั ด การส านั ก งานที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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7.3 ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะ
ปัญหา :
บุ คลากรยั งขาดความรู้ ความเข้าใจในการดาเนิน งานส านั ก งานสี เ ขี ยว เพื่อ มุ่ ง สู่
เป้าหมายระดับทอง (ดีเยี่ยม)
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
1. ศึกษาเกณฑ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทุกคน ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ :
ขอให้ผู้บริหารกาชับให้บุคลากรเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินงานสานักงานสีเขียว
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน

วัน เดือน ปีเกิด

20 กุมภาพันธ์ 2517

สถานที่เกิด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภูมิลาเนา

29/2 หมู่ 3 ตาบลเจ้าปลุก อาเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน

96/145 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์

089–5383160

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตาแหน่งหน้าที่ทางานปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ที่ทางานปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

