
 

 

 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๗ /๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 --------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
-ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ การด าเนินงานจัดอบรมและจัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT 

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (โดย นางสาว 
นุชจรี  เกตุสุวรรณ์)                     

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ด้วยโปรแกรม Turnitin  (โดย นางสาวกฤษณา  อยู่พวง) 

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๔ (โดย นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย) 

๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(โดย นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย) 

๔.๕ การด าเนินงานน าข้อมูลเข้าระบบสหบรรณานุกรมส าหรับสถาบันการศึกษา 
(UCTAL) (โดย นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข)  

๔.๖ รายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  (โดย นางชนิดา  ชริาพฤกษ์) 

๔.๗ รายงานประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเจ้าภาพ 
การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดย นางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

๔.๘ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี) 

๔.๙ การจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์ (โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี) 

๔.๑๐ การจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี (โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  
แก้วมณี) 

๔.๑๑ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ (โดยนางสาวสมใจ  อินทรวารี) 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ 

 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔     
ณ ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๔ )  (โดย นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล) 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอองกันและปราบปรามการทุจริต 
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (โดย นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑ 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
----------------------------------------- 

 
เริ่มประชุมเวลา ................................................... 
 

ประธานที่ประชุม .................................................. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  :   เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๒ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   :   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   
๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  วันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม ............................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………...………………………….......................………………………………. (รายงานการประชุมแนบท้ายวาระ)



๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓ 
   
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
----------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 

๒.อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์  
 ๓. นางอนงค์      มะลิวรรณ์ 

๔. นายอโณทัย   อรุณเรือง 
๕. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ 

 ๖. นายอัครเดช     สินแต่ง  
 ๗. นางสาวนุชจรี   เกตุสุวรรณ์ 
 ๘. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 
 ๙. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง 
 ๑๐. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี 
 ๑๑. นายธเนตร   มะนิก 

๑๒. นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล 
๑๓. นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต 

 ๒. นางสาววาศินี   ศรีชูเปี่ยม 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 
 ๒. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 

๓. นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย 
 ๔. นางสาวสมใจ   อินทรวารี 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔ 
   
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 
๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กล่าวว่า การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขณะนี้ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นไป
เรียบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทึ่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้หากมีการติดขัดประการใด ควรแจ้งให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรับทราบต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
 
๑.๒ เรื่องการรายผลการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กล่าวว่า ขอให้รองผู้อ านวยการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันนี้ติดภาระกิจ จึงขอรายงานแทนรองผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕ 
   
 

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
สรุปโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ ICT ส าหรับนักศึกษา 
มีการจัดอบรมละสอบทุก ๆ เดือน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ การใช้งาน 1.Microsoft 

windows  2.Microsoft Word 3.Microsoft PowerPoint 4.Microsoft Excel 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างการประกาศการอบรมและสอบ ICT และการตรวจสอบผลการสอบ 

 
 
 
 



๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๖ 
   
 

2. โครงการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเครือข่ายและการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
จัดอบรมท าความเข้าใจหลักการและข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ฐานข้อมูล รวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลบน

เว็บไซต์ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 2 ประมวลภาพการเข้าร่วมอบรมของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลและเว็บไซต์ 
 

3. พัฒนาและอบรม ระบบเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (Track & Report Attendance at Campus Event)  
จัดอบรมหลังจากมีการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย (Track & Report Attendance at Campus 
Event : SSRU EVENT) เพ่ือให้ผู้ดูแลแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างกิจกรรมและดูแล รวมไปถึงรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้จากหน้าเว็บไซต์ให้บริการ 

 
รูปที่ 3.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมของ 

แต่ละหน่วยงานเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ 



๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๗ 
   
 

 
รูปที่ 3.2 แนะน าการใช้งาน Application SSRU EVENT  

ให้แก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
รูปที่ 3.3 แนะน าการใช้งาน Application SSRU EVENT  

ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๘ 
   
 

 
4. โครงการ Fast track  ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดล าดับมหาวิทยาลัย ด้านที ่3 

ประกอบด้วย 

4.1 จ านวนครั้งที่นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ GE (Webometrics) 
4.2 จ านวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และน า Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน Social Media 
(Webometrics)  
4.3 จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 
4.4 จ านวนหน้าเพจของ สาขา/สาขาวิชา (รวม 119 สาขา/สาขาวิชา) (Webometrics) 
4.5 จ านวนไฟล์เอกสาร ไฟล์วีดีโอ ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search (Webometrics) 
4.6 จ านวนคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย (ไม่รวม tablet) อินเตอร์เน็ตในห้องพักหรือบริเวณมหาวิทยาลัย 
(QS Stars) 
4.7 "จ านวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อภายใน 12 เดือน (QS Stars) 
  - จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปีคูณด้วย 350 บาท ต่อ นศ. 1 คน หรือมีหนังสือใหม่ภายในปีนั้น 26,000 
เล่ม"  
4.8 จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงานจากเครือข่ายภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย (Webometrics)* 

 
รูปที่ 4.1 ผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(Fast Track) ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 



๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๙ 
   
 

 
 

รูปที่ 4.2 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมชี้แจงตัวชี้วัดแผนขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
5. อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับศูนย์การศึกษาอุดรธานี 

 
รูปที่ 5 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้บุคลาการภายในศูนย์การศึกษาอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๐ 
   
 

6. ร่วมจัดงานเปิดบ้าน SSRU Open House 2019 รับนักศึกษาใหม่ 

 
รูปที่ 6 บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเปิดบ้านรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2019 

 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ 

 
รูปที่ 7 ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๑ 
   
 

 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
รูปที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
9. อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 
รูปที่ 9 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๒
    
 

10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
11. อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
รูปที่ 11 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๓ 
   
 

12. ประชุมแผนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงระบบบริหารงาน 

 
รูปที่ 12 ประชุมแผนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงระบบ

บริหารงาน 
13. หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ลงพ้ืนที่ส ารวจอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  

บริเวณอาคาร 11 คณะครุศาสตร์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ และ อาคาร 56 เพ่ือเป็นส ารวจ
ข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน 

   
รูปที่ 11 ลงพื้นที่ส ารวจอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๔ 
   
 

14. จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่บุคลากรทุกท่านให้ความร่วมมือกัน ส่งผลให้ "สวนสนุันทา ยืน 1  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ของประเทศไทย สมัยที่ 11" เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดยเว็บโอ
เมตริกส์ อย่างเป็นทางการ ส าหรับต้นปี 2563 การจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศ
สเปน ซึ่งประกาศในเดือนมกราคม 2563 ปรากฏว่า จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ด้าน "สวนสุนันทา" ขึ้น
แท่นครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อีกครั้ง ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "มทร.ธัญบุรี" ครอง
อันดับ 1 ส่วน "ม.รังสิต" คว้าอันดับ 1 ม.เอกชน จากการจัดอันดับครั้งนี้ มร.สส ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ในกลุ่ม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกครั้ง เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศไทย และอันดับ 2,452 ของโลก เตรียมความพร้อม
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ และในอนาคต สวนสุนันทาจะเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นั่นหมายความ
ว่า จะต้องมีความสง่างาม กะทัดรัด ศักยภาพของบุคลากรและคุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม 
ด้วยสภาพทางสังคมในขณะนี้ ท าให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบได้ ปัญหาใหญ่นั่นคือภาวะ
ลดลงของจ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคม สวนสุนันทาในวันข้างหน้าจะปรับองค์กรเพ่ือต่อสู้กับ
ปัญหานี้อย่างไร จะคิดแต่เพียงรับนักเรียนตามเกณฑ์ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องมองหาโอกาสในการปรับตัว 
เช่นรับนักศึกษาต่างชาติ หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นไปที่บุคคลในวัยท างานเป็นต้นการรักษาอันดับ 
1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏของประเทศไทยไว้ได้อีกครั้งนั้น เป็นวิสัยทัศน์เบื้องต้นของคณะผู้บริหารที่ได้
วางเปอาหมายไว้ว่า ในบรรดามหาวิทยาลัยทั่วประเทศท่ีมีอยู่กว่า 200 แห่งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ควรจะอยู่ใน 15 อันดับแรก ส่วนอันดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี 38 แห่ง เราจะต้องขึ้นมาเป็นที่ 1 ส่วนใน
ระดับนานาชาติ ตั้งเปอาไว้ว่าจะต้องอยู่ในอันดับ 1 ถึง 150 ให้ได้หลังจากมีเปอาหมายในการพัฒนาแล้ว คณะ
ผู้บริหารจึงด าเนินการ และได้เลือกสถาบัน Webometrics Ranking จากประเทศสเปน ซึ่งได้รับการการยอมรับ
ว่าเป็นองค์กรอ้างอิงชี้วัดคุณภาพมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีเปอาหมายว่าจะเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ติด
อันดับระดับโลก ซึ่งจัดโดย QS World Universities Ranking อันจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ได้เข้าไปรับการจัดอันดับ ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปเราคงจะไม่หยุดยั้งอยู่แค่ท่ี 1ของประเทศเท่านั้น ต้อง
เดินหน้าพัฒนาสู่ระดับนานาชาติกันต่อไป 



๑๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๕ 
   
 

 
 

รูปที่ 14 การจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโอเมตริกส์จากประเทศสเปน 
 

15. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

 
รูปที่ 15 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 



๑๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๖ 
   
 

16. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รูปที่ 16 ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

17. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและสอบความรู้ความสามารถใน
มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล IC3 ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 

 
รูปที่ 17 มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่สอบผ่าน IC3 ในระดับต่าง ๆ 

 
 
 



๑๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๗ 
   
 

18. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต  

ในโครงการ "ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีการศึกษา 2562" 

 
รูปที่ 18 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับการเข้ารับรางวัลพระราชทาน 

 
 
 

19. ร่วมงานสัมมนา ”เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 9” 

 
รูปที่ 19 ร่วมสัมมนา เครือข่าย ARIT 

 



๑๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๘ 
   
 

20. การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์และการท างานที่บ้านในช่วง Covid-
19 

 
รูปที่ 20.1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมให้คณาจารย์ 

 

 
รูปที่ 20.2 ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้งานเมื่อท างานที่บ้าน (1) 



๑๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๑๙ 
   
 

 
รูปที่ 20.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้งานเมื่อท างานที่บ้าน 

 
รูปที่ 20.3 ระบบบริหารจัดการพัสดุและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้งานเมื่อท างานที่บ้าน 



๒๐ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๐
    
 

 
 

รูปที่ 20.4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้งานเมื่อท างานที่บ้าน 
 

 
รูปที่ 20.5 ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนส าหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล 



๒๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๑
    
 

 
รูปที่ 20.6 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้งานเมื่อท างานที่บ้าน 

 
 

21. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uxXrJCj1O4Y&feature=share&fbclid=IwAR3ZayZd9pLyLRAaFefsQb_n7SjsX3cAyvqZRkXJzklrMwUp5HXGQA6QE2o&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 21 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uxXrJCj1O4Y&feature=share&fbclid=IwAR3ZayZd9pLyLRAaFefsQb_n7SjsX3cAyvqZRkXJzklrMwUp5HXGQA6QE2o&ab_channel=ssrutube


๒๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๒
    
 

22. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=krpt59jxetg&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=7&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 22 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Microsoft Teams 
 

23. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Google Hangouts 
Meet เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dVgk4SUj0Ls&feature=share&fbclid=IwAR1Z7Vsnr9wZmb69TYYpXtW06iDhX8yD1VzyZIdmBa1dbXRd7RALKUtJlF0&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 23 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Google Hangouts Meet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=krpt59jxetg&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=7&ab_channel=ssrutube
https://www.youtube.com/watch?v=dVgk4SUj0Ls&feature=share&fbclid=IwAR1Z7Vsnr9wZmb69TYYpXtW06iDhX8yD1VzyZIdmBa1dbXRd7RALKUtJlF0&ab_channel=ssrutube


๒๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๓
    
 

24. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Stream Yard เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yig3kDKJqmI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3O4wQr20m4i5OBHQqbe__Sj6cwIuCa2p7__AjLLMvx826QXlWH2ZLfMPo&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 24 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Stream Yard 
 
 

25. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Moodle และ Google 
Form เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eUSB80pcBEU&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=10&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 25 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Moodle และ Google Form 

https://www.youtube.com/watch?v=yig3kDKJqmI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3O4wQr20m4i5OBHQqbe__Sj6cwIuCa2p7__AjLLMvx826QXlWH2ZLfMPo&ab_channel=ssrutube
https://www.youtube.com/watch?v=eUSB80pcBEU&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=10&ab_channel=ssrutube


๒๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๔
    
 

26. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการ "การอบรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19 

 
รูปที่ 26 เทคนิคการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุกในช่วง Covid-19 

 
 

27. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าวิดีโอเพ่ืออบรมการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L7cvkjqMZS4&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=11&ab_channel=ssrutube 

รูปที่ 27 การเรียนการสอนออนไลน์โดย โปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cvkjqMZS4&list=PL9rBdn9yFjysvJ9WHNqqMrNX6vk8Cfqwn&index=11&ab_channel=ssrutube


๒๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๕
    
 

28. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด"ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2" ผ่านระบบ Facebook Live 

 
รูปที่ 28 ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 

 
 

29. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม “การปอองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2020” 

 
รปูท่ี 29 อบรมการปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2020 

 



๒๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๖
    
 

30. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายท าวีดีโอปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติ
กาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

 
รูปที่ 30 ถ่ายท าวีดีโอปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ 

 
 

31. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์” 

 
รูปที่ 31 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์” 

 
 
 



๒๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๗
    
 

32. ทดสอบระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart Decision Support System) 

 
รูปที่ 31 ทดสอบระบบ SDSS 

 
 
 

33. เตรียมโครงการพัฒนาแม่แบบของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต SSRU Digital Learning Platform 

 
รูปที่ 33 เตรียม SSRU Digital Learning Platform 

 
 



๒๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๘
    
 

34. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal” 

 
รูปที่ 34.1 การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ในยุค New Normal 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๒๙
    
 

 
35. สวนสุนันทา ยืน 1 สมัยที่ 12 จากการจัดอันดับโดย webometrics 

 
รูปที่ 35 จัดอันดับโดย webometrics 

 
36. เข้ารับตรวจมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
รูปที่ 36 ตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 



๓๐ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๐ 
   
 

37. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนเพื่อบริหาร
การศึกษา (Smart Student Service) และ ระบบจัดการหลักสูตรการเรียน/การสอน (CS) 

 
รูปที่ 37 ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหารการศึกษา 
(Smart Student Service) และ ระบบจัดการหลักสูตรการเรียน/การสอน (CS) 

 
38. อบรมการใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษา และระบบการให้บริการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง IS (Admission) 

 
 

รูปที่ 38. การใช้งานระบบการรับสมัครนักศึกษา และระบบการให้บริการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง IS (Admission) 



๓๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๑ 
   
 

39. อบรมการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน (RG) บริการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง IS 
(ลงทะเบียน) 

 
รูปที่ 39. อบรมการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียน (RG) บริการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
IS (ลงทะเบียน) 

40. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา (SH) ระบบการ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (CQ) ระบบให้บริการข้อมูลนักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง IS (เทียบโอน) 

 
รูปที่ 40 อบรมการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษา (SH) ระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (CQ) ระบบให้บริการ
ข้อมูลนักศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง IS (เทียบโอน) 
 
 



๓๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๒
    
 

41. อบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP on Web) กลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณ 

 
รูปที่ 41 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP on Web) กลุ่มงานวางแผนและบริหารงบประมาณ 

 
42. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัล CHALLENGER AWARD 

 
รูปที่ 41 เข้ารับรางวัล CHALLENGER AWARD 



๓๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๓
    
 

43. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีมอบรางวัล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์  ในยุค New Normal” 

 
รูปที่ 42 ท่านอธิการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนออนไลน์  ในยุค New Normal ทั้ง 20 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๓๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๔    
 

๑.๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของศูนย์วิทยบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ล ำดับ

ที่ 

โครงกำร วัน เดือน ปี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

1 โครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3 19-20 พ.ย.62 -จ านวนรา้นค้า 

-รายชื่อหนังสอืที่เสนอซือ้ 

-ความพึงพอใจ 

-ไม่น้อยกว่า 15 ร้าน 

-ไม่น้อยกว่า 150 ชื่อเรื่อง 

15 รา้นค้า 

990 ช่ือเรื่อง 

ความพึงพอใจจากผูร้่วมงาน 

ร้อยละ 87.05 

2 โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้  

-กิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่น (แนวใหม่) 

20 พ.ย.62  ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.25 

3 โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู ้(หารายได้) 

-อบรมการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

รูปแบบ APA ส าหรับท าผลงานวิชาการ 

19-20 ธ.ค.62 

 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ได้รับความพึงพอใจจาก 

ผูเ้ข้าอบรมร้อยละ 90.63 

(ได้รับรายได้จ านวนเงิน 

165,0000 บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้  29 ม.ค.63 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.75 



๓๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๕    
 

ล ำดับ

ที่ 

โครงกำร วัน เดือน ปี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

-กิจกรรมขนมเปี๊ยะนมสด (ดอกกุหลาบ) 

5 โครงการ Library 4.0 (Library Run for 

Knowledge) 

9 มี.ค. 63 ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90.29 

7 โครงการน้ าพริกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (จัดท า 

วิดีทัศนน์้ าพริกลูกหน าเลี๊ยบ) 

เม.ย. 63 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ได้รับความพึงพอใจจาก 

ผูเ้ข้าชมวิดทีัศนอ์อนไลน์ 

ร้อยละ 90.60 

8 โครงการบริการวิชาการหอ้งสมุดและการสบืค้น

ข้อมูลของบุคลากรภายนอก (หารายได้) 

ต.ค. 62-ก.ย. 63 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.63 

(ได้รับรายได้จ านวนเงิน 

93,587 บาท) 

9 โครงการจัดท าวารสารสารสนเทศและเทคโนโลยี ต.ค. 62-ก.ย. 63 จัดท าวารสาร 

ตามก าหนดออก 

จัดท าวารสาร 2 ฉบับ/ปี จัดท าเล่มวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 

1 มกราคม-มิถุนายน 2563 

10 โครงการอบรมท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูก
หลักโดยผู้เชี่ยวชาญ 

9 ม.ีค.63 ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.39 

11 กิจกรรมการไลฟ์สดซ่อมหนังสอืกับผูเ้ชี่ยวชาญ

ของห้องสมุด 

27 เม.ย.63 เผยแพร่วธิีการซ่อมหนังสือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 

การเรียนรูอ้อนไลน์ 

ได้สาธิตการซ่อมหนังสอืโดย

ผูเ้ชี่ยวชาญเผยแพร่ทางแฟน

เพจของศูนย์วทิยบริการ 



๓๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๖    
 

ล ำดับ

ที่ 

โครงกำร วัน เดือน ปี ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

12 กิจกรรมการไลฟ์สดสาธิตการท าวุ้นกะทิแฟนซี

เบือ้งตน้ 

14 พ.ค.63 เผยแพร่วธิีการท าวุ้นกะทิ

แฟนซีเบือ้งตน้ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 

การเรียนรูอ้อนไลน์ 

ได้สาธิตการท าวุ้นกะทิแฟนซี

โดยเผยแพรท่างแฟนเพจของ

ศูนย์วิทยบริการ 

 



๓๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๗
    
 

ประมวลภาพการด าเนินงาน 
 

ประมวลภาพโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 3 

  

 
 

 
 

 

 

 



๓๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๘
    
 

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่น (แนวใหม่) 

 
 



๓๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๓๙ 
   
 

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมขนมเปี๊ยะนมสด (ดอกกุหลาบ) 

 

  



๔๐ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๐ 
   
 

ประมวลภาพโครงการ Library 4.0 (Library Run for Knowledge) 

 
 

ประมวลภาพโครงการน้ าพริกแหง่กรุงรัตนโกสินทร์ (จัดท าวิดีทัศนน์้ าพริกลูกหน าเลี๊ยบ) 

 

  



๔๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๑ 
   
 

ประมวลภาพโครงการอบรมท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๒
    
 

โครงการจัดท าวารสารสารสนเทศและเทคโนโลยี 

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 

 
ประมวลภาพกิจกรรมการไลฟ์สดซ่อมหนังสอืกับผูเ้ช่ียวชาญของห้องสมุด 

 

    
 
 

 

 

 

 



๔๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๓
    
 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการไลฟ์สดสาธิตการท าวุ้นกะทิแฟนซีเบือ้งตน้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๔๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๔
    
 

๑.๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายประกัน
คุณภาพและรายได ้

 
 

 

 
 

การปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
การวางแผน บริการจัดการ ก ากับ ขับเคลื่อน และติดตาม ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1) สนับสนุนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

2) การขับเคลื่อนแผนและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ 

3) โครงการบริการวิชาการหารายได้ 
4) ก ากับติดตามรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

การด าเนินงานขับเคลื่อน ก ากับและติดตามโครงการต่างๆ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุ
ตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ด้านบริหารจัดการ) 
2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

3) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

4) ร้อยละของกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 



๔๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๕
    
 

5) ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

6) ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

7) จ านวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8) เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 

9) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

10) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

11) ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

12) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

13) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงในประเทศที่มีการดเนินการอย่างต่อเนื่อง 

14) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย 

15) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย 

16) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

17) ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๔๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๖ 
   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐.๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการ

ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) และขอติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า 
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพด าเนินการ 
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ๓.๕.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายและตัวชี้วัดที่ ๔.๕.๑ 
ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน บรรลุเปอาหมาย จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นการบรรลุเปอาหมายร้อยละ ๑๐๐% จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :รับทราบ  

๔.๒ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔  

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า 
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
รายงานผลการด าเนินงาน ตวัชี้วัด ๑.๘.๒ 



๔๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๗
    
 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงาน

ทะเบียนเพื่อ (Big data) 
 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหารการศึกษา 
ระบบงานวิจัยและระบบงานประกันคุณภาพ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยกลุ่มงานระบบดังนี้ 

1. กลุ่มงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (ERP)  

2. กลุ่มงานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา (Smart Student Service) 
       2.1 ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที่ (Application Service) 
       2.2 ระบบให้บริการข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Self  Service) 

3. กลุ่มงานระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart Operation) 
       3.1 ระบบงานส าหรับส านักทรัพย์สินและรายได้ (หน่วยบริการวิชาการ) 
       3.2 ระบบกองทุนพัฒนาบุคลากร 
       3.3 ระบบงานวิจัย 
       3.4 ระบบประกันคุณภาพ 

4. กลุ่มงานระบบการรับช าระเงินต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) 
5. กลุ่มงานระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart Decision Support System)  

เซ็นต์สัญญา วันที่ 2 ธันวาคม 63 
ผลการด าเนินการ 

งานงวดที่ 1 ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  
งานงวดที่ 2 ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาระบบงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 

มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานในวันอังคารที่ 17 
มีนาคม 2563  

งานงวดที่ 3 ด าเนินการติดตั้งโปรแกรมแต่ละระบบ บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ส าหรับทดสอบระบบ
(Test Server) ระบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ก าหนดส่งมอบงานในวัน
จันทร์ที ่17 สิงหาคม 2563 

งานงวดที่ 4 ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ จัดท าคู่มือการใช้งาน
ส าหรับผู้ใช้งานระบบและผู้ดูแลระบบ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูล (Data Conversion) เพ่ือเตรียมน าระบบขึ้นใช้งาน
จริง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2563 ก าหนดส่งมอบงานในวันพุธที่ 16 กันยายน 
2563 

 
 
 



๔๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๘
    
 

รายงานผลการด าเนินงาน ตวัชี้วัด ๑.๘.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีล่งนามในสัญญา 2/12/2562 เสร็จเรียบร้อย

1

1.1 จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ (kick of meeting) และรายชื่อทีมงานที่
รับผิดชอบ พร้อมจัดประชุมน าเสนอภาพรวมของโครงการให้กบัมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทารับทราบ ซ่ึงประกอบด้วยแผนงานดังต่อไปนี้ 
1.1.1 แผนการด าเนินงานโครงการ 
1.1.2 แผนการด าเนินงานพฒันาระบบ 
1.1.3 แผนการทดสอบ
1.1.4 แผนการอบรมผู้ใช้งาน

20/12/2562 เสร็จเรียบร้อย

1.2 ส่งมอบงานงวดที ่1 ดังนี้
- แผนงานโครงการ (Project Implementation Plan) จ านวน 1 ชุด
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

26/12/2562 เสร็จเรียบร้อย

2

2.1 ศึกษา สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมลูและความต้องการ (Gathering 
Requirement) จากผู้ใช้งานและคณะท างานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานดังนี้
2.1.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่ายลักษณะ 3 มติิ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกจิกรรม (ERP)

6/01/2563 - 31/01/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.1.2 ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา (Smart Student Service) 6/01/2563 - 31/01/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.1.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart Operation) 6/01/2563 - 31/01/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.1.4 ระบบการรับช าระเงินต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code
 (SmartPay)

6/01/2563 - 31/01/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.1.5 ระบบสนับสนุนข้อมลูเพือ่การตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart 
Decision Support System)

6/01/2563 - 31/01/2563 เสร็จเรียบร้อย

งวดที ่1 : จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ

งวดที ่2 : ศึกษำ สมัภำษณ์ รวบรวมข้อมูลและควำมต้องกำร(Gathering Requirement) จำกผู้ใช้งำนและคณะท ำงำนของมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
สวนสนัุนทำพร้อมวิเครำะห ์และออกแบบระบบใหเ้ป็น Digital ภำยใต้แนวคิด Smart University

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ใหส้ำมำรถเช่ือมโยงระบบบริหำรงำนบุคคล 
ระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน บัญชีกองทนุ ระบบงำนทะเบียนเพ่ือบริหำรกำรศึกษำ ระบบงำนวิจัยและระบบงำนประกันคุณภำพ ระยะที ่1

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

ล ำดับที่ กิจกรรม ก ำหนดกำร
นัดหมำย

สถำนะกำรด ำเนินงำน

เริ่มโครงกำร



๔๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๔๙ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ประชุมยืนยันการวิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกบัผู้ใช้งานและคณะท างาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่ายลักษณะ 3 มติิ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกจิกรรม (ERP)

3/02/2563 - 5/03/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.2.2 ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา (Smart Student Service) 3/02/2563 - 5/03/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.2.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart Operation) 3/02/2563 - 5/03/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.2.4 ระบบการรับช าระเงินต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code
 (SmartPay)

3/02/2563 - 5/03/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.2.5 ระบบสนับสนุนข้อมลูเพือ่การตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart 
Decision Support System)

3/02/2563 - 5/03/2563 เสร็จเรียบร้อย

2.3 ส่งมอบงานงวดที ่2 ดังนี้ 
 - รายงานการออกแบบระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา  
   (Smart Student Service) จ านวน 1 ชุด ภายใน 100 วัน
   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

12/3/2563 เสร็จเรียบร้อย

3

3.1 ด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ให้
สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา ระบบงานวิจัยและ
ระบบงานประกนัคุณภาพ  ตามรายงานการออกแบบระบบ (Functional 
Specification) ทียื่นยันการออกแบบร่วมกบัผู้ใช้งานและคณะท างานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

01/03/2563 - 30/06/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.2 ติดต้ังโปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการข้อมลูขนาดใหญ่ให้
สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา ระบบงานวิจัยและ
ระบบงานประกนัคุณภาพ บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับทดสอบระบบ 
(Test Server) ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเตรียมไว้

18/05/2563 - 30/05/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.3 ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปนี้ร่วมกบัคณะท างานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
3.3.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่ายลักษณะ 3 มติิ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกจิกรรม (ERP)

1/06/2563 - 3/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.3.2 ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา (Smart Student Service) 1/06/2563 - 3/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.3.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart Operation) 1/06/2563 - 3/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.3.4 ระบบการรับช าระเงินต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code
 (SmartPay)

1/06/2563 - 3/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.3.5 ระบบสนับสนุนข้อมลูเพือ่การตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart 
Decision Support System)

1/06/2563 - 3/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

3.4 ส่งมอบงานงวดที ่3 ดังนี้ 
 - รายงานผลการทดสอบระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการข้อมลูขนาด
ใหญ่ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ พสัดุ 
การเงิน บัญชีกองทุน ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา ระบบงานวิจัย
และระบบงานประกนัคุณภาพ จ านวน 1 ชุด 
ภายใน 260 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

19/8/2563 เสร็จเรียบร้อย

งวดที ่3 : พัฒนำ ติดต้ังและทดสอบโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจดักำรข้อมูลขนำดใหญใ่หส้ำมำรถเช่ือมโยงระบบบริหำรงำนบุคคล ระบบ
งบประมำณ พัสดุ กำรเงิน บัญชีกองทนุ ระบบงำนทะเบียนเพ่ือบริหำรกำรศึกษำ ระบบงำนวิจยัและระบบงำนประกันคุณภำพ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๐ 
   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

4

4.1 จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กบัเจ้าหน้าทีผู้่ใช้งานระบบและดูแลระบบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดังนี้
4.1.1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่ายลักษณะ 3 มติิ และระบบบัญชีต้นทุน
รายกจิกรรม (ERP)

24/08/2563 - 15/09/2563 เสร็จเรียบร้อย

4.1.2 ระบบงานทะเบียนเพือ่บริหารการศึกษา (Smart Student Service) 24/08/2563 - 15/09/2564 เสร็จเรียบร้อย

4.1.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน (Smart Operation) 24/08/2563 - 15/09/2565 เสร็จเรียบร้อย

4.1.4 ระบบการรับช าระเงินต่างๆ ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code
 (SmartPay)

24/08/2563 - 15/09/2566 เสร็จเรียบร้อย

4.1.5 ระบบสนับสนุนข้อมลูเพือ่การตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร (Smart 
Decision Support System)

24/08/2563 - 15/09/2567 เสร็จเรียบร้อย

4.2 ด าเนินการถ่ายโอนข้อมลู (Data Conversion) จากระบบงานเดิมไปยัง
ระบบงานใหม ่ส าหรับน าระบบขึ้นใช้งานจริง

1/09/2563 - 10/09/2563 เสร็จเรียบร้อย

4.3 ด าเนินการติดต้ังระบบและเชื่อมต่อการท างานกบัระบบบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์
ส าหรับใช้งานจริง (Production Server) ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดเตรียมไว้ให้

24/08/2563 - 28/08/2563 เสร็จเรียบร้อย

4.4 ส่งมอบงานงวดที ่4 ดังนี้ 
 - คู่มอืการใช้งานระบบงาน (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
   จ านวน 1 ชุด 
- คู่มอืการติดต้ังระบบงาน (Installation Guide) จ านวน 1 ชุด
- Source Code บันทึกลงในแฟลตไดร์ จ านวน 1 ชุด
ภายใน 290 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

16/9/2563 เสร็จเรียบร้อย

งวดที ่4 : จดัฝึกอบรมใหเ้จำ้หน้ำทีผู้่ใช้งำนระบบและผู้ดูแลระบบ จดัท ำคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้งำนระบบและผู้ดูแลระบบ 
รวมถึงกำรถ่ำยโอนข้อมูล (Data Conversion) เพ่ือเตรียมน ำระบบข้ึนใช้งำนจริง
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๔.๓ รายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบ ๑๒ เดือน 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน 
ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น บัดนี้กองนโยบายและแผนได้แจ้งผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานมาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการการบริหารความเสี่ยง 
รอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก ดังตารางตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

ในการประเมินความเสีย่งจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของ

ระดับความเสีย่งทีส่ามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณต์่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเปน็ Risk 

Profile แบ่งพืน้ที่เป็น 5 ส่วน (5 Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง 5 10 15 20 25   ความเสี่ยงสูงมาก 

4 8 12 16 20   ความเสี่ยงสูง 

3 6 9 12 15   ความเสี่ยงปานกลาง 

2 4 6 8 10   ความเสี่ยงนอ้ย 

1 2 3 4 5   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก 20-25 วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง 10-16 ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง 5-9 ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย 3-4 ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก 1-2  ไม่ต้องท าอะไร 
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       รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดบัมหาวทิยาลยั 
         ก่อนการควบคุมระดบัความเส่ียงสูงมาก  คะแนนความเส่ียง  ๑๖  เกณฑโ์อกาส  ระดบั ๔ มีโอกาสเกิดข้ึน ๓ คร้ังต่อปี  เกณฑผ์ลกระทบ ระดบั ๔ ระบบ  IT  ท่ีส าคญัเกิดความเสียหาย 
และท าใหก้ารด าเนินงานหยดุชะงกันาน ๑ วนั  
       หลงัการควบคุมระดบัความเส่ียงปานกลาง  คะแนนความเส่ียง  ๙  เกณฑโ์อกาส  ระดบั ๓ มีโอกาสเกิดข้ึน ๒ คร้ังต่อปี  เกณฑผ์ลกระทบ ระดบั ๓    ระบบ  IT  มีปัญหาและมีความสูญเสีย
บางส่วน และท าใหก้ารด าเนินงานหยดุชะงกัมากกวา่ ๔ ชัว่โมง แต่ไม่เกิน ๑ วนั 
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สถานะของความเสีย่ง

ภยัคกุคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก่อนการควบคมุ หลงัการควบคมุ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๓  
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับมหาวิทยาลัย  
 

กิจกรรม วันที่ด าเนินการ 
๑.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๒ 
๒. จัดท าแผนปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๒ 
๓ สร้างเครือข่ายปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ธ.ค.๖๒-ม.ค.๖๓ 

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.ค.๖๓-พ.ค.๖๓ 

๕ ด าเนินการตามแผนปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
๖ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการปอองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.๖๓-ก.ย.๖๓ 

๗ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนปอองกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๖๓ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๔  
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับหน่วยงาน 

๑.ด้านกลยุทธ ์ ๒.ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๓.ด้านทรัพยากร 
 

๔.ด้านนโยบาย
กฏหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 

๕.ด้านการทุจริต 

๑.๑ ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุตาม
เปอาหมายที่ก าหนด 

๒.๔ การปฏิบัติ งาน
ของผู้ให้ บรกิารถูก
แทนที่ดว้ยระบบเทค
โน โลยีสารสนเทศ 
(ความเสี่ยงใหม่ ปี 
๖๒) 

๓.๑ ไฟฟอาดับ 
(ความเสี่ยงเดิม
ปี๖๒) 

๓.๒ ภัยคุกคาม
ทางระบบเทค 
โนโลยีสาร 
สนเทศ (ความ
เสี่ยงเดิม ปี๖๒) 

๓.๓ การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 
(ความเสี่ยงเดิม ปี
62) 

๓.๔ การเบิก 
จ่ายงบประ 
มาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

๔.๑ การเปลี่ยน แปลง
กฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมีผล
ต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย (ความ
เสี่ยงเดิม ๖๒) 

๕.๑ ความเสี่ยง
ทุจรติทีเ่กี่ยว ข้อง
กับการพิจารณา
อนุมตัิ อนุญาต 
  
- การเอือ้
ประโยชน์ตอ่พวก
พ้องในการจดัซ้ือ
จัดจ้าง(ความเสี่ยง
เดิม ปี ๖๓) 

๕.๒ความเสี่ยงการ
ทุจรติในความ
โปร่งใสของการใช้
อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าที ่
  -การจัดซือ้จัด
จ้างที่มีความผกู 
ขาดกับผู้ 
ประกอบการเดิม
(ความเสี่ยงเดิม ปี 
๖๓) 

๕.๓ ความเสี่ยงทจุริต 
 ในความโปร่งใสของ  
 การใชจ้่ายงบประ 
 มาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครฐั 
    -การยักยอกเงินหลวง
ปลอมแปลงเอก สารใน
การเบิกจ่าย(ความเสี่ยง
เดิม ปี ๖๓) 

สถานะของ
ความเสี่ยงกอ่น

การควบคุม 

๒๕ 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 

๑๖ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๒๐ 
ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก 

๑๒ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยง

สูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยง

สูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

สถานะของ
ความเสี่ยงหลัง

การควบคุม 

๔ 
ระดับความเสี่ยงน้อย 

๔ 
ระดับความเสี่ยงน้อย 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความ 

เสี่ยงปานกลาง 

๔ 
 ระดับความ  
  เสี่ยงนอ้ย 

๔ 
ระดับความเสี่ยงน้อย 

๔ 
ระดับความเสี่ยง

น้อย 

๔ 
ระดับความเสี่ยง

น้อย 

๔ 
ระดับความเสี่ยงน้อย 

กิจกรรมท่ี
หน่วยงาน

ด าเนินการไป
แล้ว 

-วิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม 
-ก าหนดกลยุทธ 
ศาสตร์และกลยุทธ ์
-ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนนิงาน -ติดตาม
และประเมนิผล 
-ติดตามและ
ประเมนิผล 

-จัดท าแผน 
-ด าเนนิการตามแผน 
--ติดตามและ
ปรับปรุง 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนนิการ   -
ติดตามและ
ประเมนิ 
 

-ทบทวน 
-จัดท าแผน 
-สร้างเครือ 
ข่าย-อบรม 
-ด าเนนิการ 
-อบรม 
-ด าเนนิการ    -
ติดตามและ
ประเมนิ 

-แต่งตั้งคณะ 
กรรมการ 
-สื่อสารและเผยพร ่
-ด าเนนิงาน 
ตามแผน               -
เข้ารว่มกจิกรรม 
-ติดตามและประเมนิ 

 -วิเคราะห ์
 -ก าหนดยุทธ 
ศาสตร ์
 -ชี้แจงแนวทาง    
-ติดตามและ 
ประเมนิ 

-วิเคราะห ์
-สื่อสารความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมาย 
- ให้ค าปรึกษา 

-จัดท าแผน 
-ด าเนนิการ          
-ติดตามและ
ประเมนิ 

-จัดท าแผน 
-ด าเนนิการ              
-ติดตามและ
ประเมนิ 

-จัดท าแผน 
-ด าเนนิการ                      
-ติดตามและประเมนิ 



๕๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๕  
 

  
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี
เหลืออยู ่

-รายงานผลการ
ด าเนนิงาน 
 

--รายงานการ
ปรับปรุง 
 

 -น าผลมา
ประเมนิและ
ปรับปรุง 

-ประเมนิปรับ 
ปรุง 

-ประเมนิและปรับ 
ปรุง 

 -รายงานผล - ให้ค าปรึกษา -ประเมนิและ
ปรับปรุง 

-ประเมนิและ
ปรับปรุง 

-ประเมนิและปรับปรุง 



๕๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๖  
 

๔.๔ รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและ
แผนได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้ส่งผลการด าเนินงานในรอบ ๑๒ 
เดือน ทั้งระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ กระบวนการ และระดับหน่วยงาน จ านวน ๘ กระบวนการ ทั้งนี้การ
ด าเนินงานบรรลุเปอาหมายทุกกระบวนการไม่มีปัญหาและอุปสรรคสามารถควบคุมได้ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
(เอกสารประกอบการสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๔) จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การปอองกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ รอบ ๑๒ เดือน ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ในระดับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตัวชี้วัดเปอาประสงค์: ความเชื่อมั่น
ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล และในระดับหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ 
๔.๑.๑ รอบพัฒนาปอองกันและการทุจริตเชิงรุก ๔.๑.๑ รอบพัฒนาปอองกันและการทุจริตเชิงรุก ๔.๑ จัดอบรม
เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านั กวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๗
   

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงาน ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพ จึงขอรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยและของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

- ด้านบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้ 

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
๓) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 
๔) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต 

๕.๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
๕.๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ 
โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน ๑๑ ความเสี่ยง 

และการควบคุมภายใน จ านวน ๔๗ งาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (เอกสารประกอบการสรุปรายงานการ
ประชุมหมายเลข๕.๕) 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๘
   

๕.๒ พิจารณาการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน
ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการก าหนดองค์ความรู้ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับหัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการฯ ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

การพัฒนาการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๕ กระบวนการ โดยให้เลือกจ านวน ๑ หัวข้อ ดังนี้ 
๑) ธุรการสารบรรณ  ๒) การเงินและพัสดุ 
๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล ๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๕) การพัฒนานักศึกษา  ๖) แผนงานและงบประมาณ 
๗) IT    ๘) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
๙) การบริการศึกษา  ๑๐) อาคารสถานที่ 
๑๑) การบริหารส านักงาน  ๑๒) การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
๑๓) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑๔) ห้องสมุด 
๑๕) การให้บริการในแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
จึงรายงานต่อต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : เห็นชอบแผนการ
จัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ –กันยายน ๒๕๖๓)  

นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งว่า ตามท่ีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการใช้จ่ายและผลการ
ปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม 
๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้นฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ       
จึงเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่งคงของส านักวิทยบริการฯ และน าข้อมูลจากการ
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ต่อไปจึงขอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
 
 



๕๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๕๙  
 

๑. งบประมาณเงินรายได้  
งบประมาณท่ีได้จัดสรร เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ 

 
๔๓,๓๘๒,๔๐๐ บาท 

 
๔๐,๕๑๗,๙๗๔.๐๒ 

บาท 

 
๒,๘๖๔,๔๒๕.๙๘ 

บาท 
 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
(ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)  ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักวิทยฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเปอาหมายขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือ
เสนอทางคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๕.๔ การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

 นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนงาน
งบประมาณและประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบถึงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคปกติที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ๓๐,๙๑๗,๙๐๐ 
บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ภาคพิเศษ     
ที่ได้รับการจัดสรรเป็นจ านวนเงิน ๓,๑๓๓,๔๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน               
รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร ๓๔,๐๕๑,๓๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ โครงการ 
กิจกรรม และหมวดรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณารายงานการตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณ และรายงานรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา

เห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๖๐  
 

๕.๕ พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพได้ด าเนินการประสานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยไป        
แล้วนั้น ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้มีแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักวิทย
บริการฯ ตามที่ให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวนกิจกรรม/โครงการตัวชี้วัด และค่าเปอาหมายของตัวชี้วัดตาม
หน่วยงานเจ้าภาพก าหนด พร้อมทั้งให้ก าหนดส่งกลับมายังหน่วยงานเจ้าภาพภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบและน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อคณะกรรมการบริ
หารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณา (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕) 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๖ พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน
ปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แจ้งว่า ตามที่แผนงานงบประมาณ
และประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับ
ทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) เพ่ือให้การด าเนินการก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเปอาหมายของ
ตัวชี้วัด รวมถึงการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และแผนการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี ของส านักวิทยบริการฯ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เพ่ือเสนอทางคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๖)  

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาและ

เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๓ หนา้ ๖๑  
 

๕.๖ บริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) 
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามท่ีกองบริหารงานบุคคลได้
มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-พ.ศ. ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการนี้ งานการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดั้งนั้น งานการเจ้าหน้าที่จึงขอรายงานร่างแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -พ.ศ. ๒๕๖๔) และประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาและ
เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาตนเอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) และ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การรายงายผลการด าเนินงานจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายจัดท าวารสารประจ าหน่วยงาน โดยจัดท า
วารสารชื่อเรื่อง “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี: Journal of Academic and Information 
Technology (JAIT) ก าหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม ขณะนี้ได้
ด าเนินการขั้นตอนต่างๆรวมทั้งได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ 
 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  



๖๒ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ืองสืบเนื่อง  
                        -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ืองเสนอเพื่อทราบ   

๔.๑ การด าเนินงานจัดอบรมและจัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 
นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้

ด าเนินงานจัดอบรมและจัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือน
ตุลาคม ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันละ ๔ รอบ และจัดอบรมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันเสาร์ – 
วันอาทิตย์ จ านวน ๔ รอบ รอบที ่๑ วันเสาร์-วันอาทิตย์ที ่๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ วันเสาร์-อาทิตยท์ี่ ๑๗ 
– ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรอบที่ ๓ วันเสาร์- อาทิตย์ที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท และปริญญา
เอก ได้จัดอบรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที ่๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๐ คน ในส่วน
การสอบทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดปฏิทินการสอบให้นักศึกษาปริญญาโท  และปริญญาเอก ทุกวันพุธ
แรกของทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 

               น าเสนอโดย: นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

                ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)  



๖๓ 
 

 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม 
Turnitin   

นางสาวกฤษณา อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดหาโปรแกรม Turnitin โดยขอใช้งบประมาณของกองนโยบาย 
และแผน ซ่ึงโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin ได้อนุมัติงบประมาณให้
ด าเนินการได้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการขอใบเสนอราคาและคุณลักษณะของโปรแกรมเพ่ือส่งให้กองนโยบาย
และแผนด าเนินการจัดหา โดยได้ด าเนินการจัดท าหนังสือจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอน
ต่อไป ทั้งนี้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้เชิญให้บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นน แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายเข้าพบเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและปัญหาที่พบ จึงขอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 

               น าเสนอโดย: นางสาวกฤษณา อยู่พวง รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยพัฒนา 

                 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)  

 
 



๖๔ 
 

 

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน  ฝ่าย
งานประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพ จึงขอรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้    

             โดยผลการประเมินความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน ๑๐ ความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน จ านวน ๔๘ งาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบ
แผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

               น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ 

                ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
..............................................................................................……..........……………(เอกสารแนบท้ายวาระ)                       
 
 



๖๕ 
 

 

  ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๕ ระดับ ได้แก ่สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก    ดังตารางตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 
 

ในการประเมินความเสีย่งจะตอ้งมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และผลกระทบที่เกดิขึน้ (Impact) และขอบเขตของ

ระดับความเสีย่งทีส่ามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์

ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณต์่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเปน็ Risk 

Profile แบ่งพืน้ที่เป็น ๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี ้

 

ตำรำงแสดงกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม
รุน

แร
ง ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕   ความเสี่ยงสูงมาก 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐   ความเสี่ยงสูง 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕   ความเสี่ยงปานกลาง 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐   ความเสี่ยงนอ้ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ความเสี่ยงนอ้ยมาก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ควำมหมำย 

 ความเสี่ยงสูงมาก ๒๐-๒๕ วิกฤตหนัก ต้องรีบด าเนินการก าจัดความเสี่ยงโดยเร็ว 

 ความเสี่ยงสูง ๑๐-๑๖ ยอมรับไม่ได้ หาทางแก้ไขก าจัดความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงปานกลาง ๕-๙ ยอมรับได้ เริ่มหาแนวทางป้องกันเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย 

 ความเสี่ยงนอ้ย ๓-๔ ยอมรับได้ แต่เฝ้าระวัง 

 ความเสี่ยงนอ้ยมาก ๑-๒  ไม่ต้องท าอะไร 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

ำม

รุน
แร

ง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐     ความเสี่ยงสงูมาก 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖     ความเสี่ยงสงู 

๓ ๖ ๙ ๑๒     ความเสี่ยงปานกลาง 

๒ ๔ ๖ ๘     ความเสี่ยงน้อย 

๑ ๒ ๓ ๔     ความเสี่ยงน้อยมาก 



๖๖ 
 

 

 
 

        รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดบัมหาวทิยาลยั 
 

         ก่อนการควบคุมระดบัความเส่ียงสูง  คะแนนความเส่ียง ๑๒  เกณฑโ์อกาส  ระดบั ๔  มีโอกาสเกิดข้ึน  ๓  คร้ังต่อปี    เกณฑผ์ลกระทบ ระดบั ๓ ระบบ IT มีปัญหาและมีความสูญเสีย
บางส่วน และท าใหก้ารด าเนินงานหยดุชะงกัมากกวา่  ๔  ชัว่โมง แต่ไม่เกิน ๑ วนั 
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สถานะของความเสีย่ง

ภยัคกุคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดบัความเสีย่งสงูมาก ก่อนการควบคมุ



๖๗ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดบัมหาวทิยาลยั 

 
กิจกรรม วันที่ด าเนินการ 

๑.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 

๒.จัดท าแผนปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 
๓.สร้างเครือข่ายปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔ 

๔.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.ค.-พ.ค.๖๔ 

๕.ด าเนินการตามแผนปอองกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ 
๖.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการปอองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.-ก.ย.๖๔ 

๗.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนปอองกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 

๑.ด้านกลยุทธ์ ๒.ด้านการปฏิบัติงาน ๓.ด้านทรัพยากร 
 

๔.ด้านนโยบาย
กฏหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 

๕.ด้านการทุจริต 

๑.๑ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเปอาหมายท่ี
ก าหนด 

๒.๑ โรค
ระบาด 

๒.๒ การปฏิบัติ 
งานของผู้ให้ 
บริการถูกแทนท่ี
ด้วยระบบเทค 
โนโลยีสาร 
สนเทศ  
    

๓.๑ ไฟฟอาดับ  ๓.๒ ภัยคุก 
คามทางระบบ
เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ  

๓.๓ การเกิดเหตุ
อัคคีภัย 
 

๔.๑ การเปล่ียนแปลง
กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วย 
งานภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย  

๕.๑ ความเสี่ยง
ทุจริตท่ีเกี่ยว 
ข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 
- การเอื้อ
ประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

๕.๒ ความเสี่ยง
การทุจริตใน
ความโปร่งใสของ
การใช้อ านาจและ
ต าแหน่งหน้าท่ี 
-การจัดซ้ือจัดจ้าง
ท่ีมีความผูกขาด
กับผู้ประกอบ 
การเดิม 

๕.๓ ความเสี่ยง
ทุจริตในความ
โปร่งใสของการ
ใช้จ่ายงบประ 
มาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 
-การยักยอกเงิน
หลวงปลอม
แปลงเอกสารใน
การเบิกจ่าย 

สถานะของ
ความเสี่ยง
ก่อนการ
ควบคุม 

๒๕ 
ระดับความเสี่ยง

สูงมาก 

๒๕ 
ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก 

๑๖ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 
 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

           ๑๒ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ  

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ 

เสี่ยงสูง 

กิจกรรมท่ี
หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

-วิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม 
-ก าหนดกลยุทธ 
ศาสตร์และกล
ยุทธ์ 
-ชี้แจงแนวทาง
การด าเนินงาน 
-ติดตามและ
ประเมินผล 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
-ติดตามและ
ปรับปรุง 
-รายงานการ
ปรับปรุง 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
-ติดตามและ
ปรับปรุง 
-รายงานการ
ปรับปรุ 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
-ติดตามการ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมินและ
ปรับ ปรุง 

-จัดท าแผน 
-สร้างเครื่องมือ 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
-อบรม 
-ติดตามการ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมินและ
ปรับปรุง 

 -แต่งตั้งคณะกรรม 
การ 
 -สื่อสารและเผย 
 แพร่ 
 -ด าเนินการตามแผน 
 -เข้าร่วมกิจกรรม 
 -ติดตามและประเมิน 
 -ประเมินและ
ปรับปรุง 

-วิเคราะห์ 
-สือ่สารความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย 
-ให้ค าปรึกษา 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
-ติดตามและ
ประเมิน 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
-ติดตามและ
ประเมิน 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 

  -ติดตามและ 
 ประเมิน 

        
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดบัหน่วยงาน 



๖๙ 
 

 

       ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จ านวน ๔๘ งาน โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบของ
แต่ละงาน ซึ่งสามารถสรุปจ านวนกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ของแต่ละงาน ดังนี้  
 

งาน                             วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม
การควบคุม 

1. งานธุรการและสารบรรณ 1.1 เพื่อการด าเนินงานธุรการและสารบรรณเป็นไปตามระเบียบ 
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

11 

2. งานจัดประชุม 2.1 เพื่อการด าเนินงานจัดประชุมถูกต้องตามระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3. งานบุคคลากร 3.1 เพื่อการด าเนินงานบุคคลากรเป็นไปตามระเบียบตรวจสอบได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

13 

4. งานการเงิน 4.1 เพื่อการด าเนินงานเบิกจา่ยถูกต้องตามระเบียบสะดวก
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

5. งานพัสดุ  5.1 เพื่อการด าเนินงานพสัดุการจัดซื้อจัดจ้างเปน็ไปตามระเบยีบ
ตรงความต้องการอย่างมปีระสทิธิภาพ 

12 

6. งานบริการวชิาการ 6.1 เพื่อให้การด าเนินงานอบรมโครงการบริการวิชาการให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมปีระสทิธิภาพ 

3 

7. งานการอบรม ICT 7.1 เพื่อการด าเนินงานบริการอบรมโครงการทักษะมาตรฐานการ
ใช้ ICT ให้นักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) ให้มี
ประสิทธิภาพ 

3 

8. งานบริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

8.1 เพื่อการด าเนินงานบริการนกัศึกษา เจ้าหน้าที่และ อาจารย์ 
การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

9. งานประชาสัมพันธ ์ 9.1 เพื่อการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ข่าวสารได้ความถูกต้อง
และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

8 

10. งานโสตทัศนศึกษา 10.1 เพื่อการด าเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ครุภัณฑ์โสตและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 

20 

11. งานแผนและงบประมาณ  11.1 เพื่อการด าเนินงานแผนและงบประมาณบริหารจัดการใน
หน่วยงานได้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

24 

12. งานต้นทนุต่อหน่วยผลผลติ 12.1 เพื่อให้การด าเนินงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
 

6 



๗๐ 
 

 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม
การควบคุม 

13. งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

13.1 เพื่อให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ                          

28 

14. งานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

14.1 เพื่อให้การด าเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

25 

15. งานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าป ี

15.1 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประจ าปีให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมตามโครงการหลักในแผนปฏบิัติการประจ าปีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7 

16. งานพัฒนาเอกลักษณ ์ 16.1 เพื่อให้การด าเนินงานพฒันาเอกลักษณ์ก าหนดขอบเขต 
ประจ าปีงบประมาณ และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ได้ครบถ้วนถูกต้อง และมปีระสทิธิภาพ 

7 

17.งานบริหารความเสี่ยง 

 

17.1 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงก าหนดขอบเขตงาน
และความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

9 

18. งานควบคุมภายใน 18.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ    

12 

19. งานการจัดการความรู้ KM 19.1 เพื่อเข้าร่วมการจัดการความรู้ KM เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานจัดการความรู้และองค์ความรู้ที่จ าเปน็ในการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

15 

20. งานการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั(U-Ranking) 

20.1 เพื่อการด าเนินงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย(U-Ranking) 
มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ให้กับบุคคลภายใน-ภายนอก และ
ต่างประเทศได้รับข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 

21. งานก าหนดสทิธิ์การใช้งาน
ระบบสาร สนเทศ 

21.1 เพื่อให้การด าเนินการก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ
สารสนเทศมปีระสิทธิภาพ 

1 

22. งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 22.1 เพื่อการด าเนินงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกออกแบบจัดท าสื่อ 
Infographic และ สื่อมัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพ 

2 

23. งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

23.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักที่รองรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 

24. งานจัดเก็บข้อมูลการจราจร
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

24.1 เพื่อการด าเนินงานบริการระบบการเข้าใช้งานเครื่อข่าย 
อินเตอร์เน็ตตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลการจราจร 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 

3 



๗๑ 
 

 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม
การควบคุม 

25. งานซ่อมบ ารุงคอมพิว เตอร์
และดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

25.1 เพื่อการด าเนินงานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

26. งานตรวจสอบระบบห้อง 
Data Center 

26.1 เพื่อการด าเนินงานการตรวจสอบดูแลระบบห้อง Data 
Center ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 

6 

27. งานตรวจสอบและปรับปรุง
สารสนเทศ 

27.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงสารสนเทศใน
การน าสื่อมัลติมีเดียข้ึนเว็บไซตม์ีประสิทธิภาพ 

2 

28. งานฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศ 

28.1 เพื่อการด าเนินงานจัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

1 

29. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 29.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยให้มี 
ประสิทธิภาพ 

5 

30. งานระบบการเรียนการสอน
ออนไลน ์

30.1 เพื่อการด าเนินงานระบบการเรียนการสอนออนไลน์สร้างสื่อ
มัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพ 

1 

31. งานระบบเครือข่ายไร้สาย 31.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้
สายของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธิภาพ 

5 

32. งานระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

32.1 เพื่อด าเนินงานดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1 

33. งานระบบเครือข่ายหลัก 33.1 เพื่อการด าเนินงานดูแลระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

4 

34. งานระบบจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ 

34.1 เพื่อการด าเนินงานดูแลระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

3 

35. งานรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

35.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบดูแลให้บริการปอองกันไวรัสใน
ระบบเครือข่ายรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 

3 

36. งานให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาระบบสารสนเทศ 

36.1 เพื่อให้ค าปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบสาร 
สนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1 

37. งานบริการ ยืม-คืน 37.1 เพื่อด าเนินงานบริการยืม-คืน ให้กับนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

38. งานจัดหาทรัพยากรสาร 
สนเทศ 

38.1 เพื่อการด าเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและครุภณัฑ์
ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2 

39.งานจัดเก็บและจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

39.1 เพื่อการด าเนินงานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2 



๗๒ 
 

 

งาน วัตถุประสงค ์ จ านวนกิจกรรม
การควบคุม 

40. งานแนะน าสารสนเทศ 40.1 เพื่อการด าเนินงานการบรกิารแนะน าสารสนเทศให้
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมปีระสิทธิภาพ 

7 

41.งานพัฒนาสารสนเทศ 41.1 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาสารสนเทศให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 

42. งานกิจกรรมและโครงการ 42.1 เพื่อการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 

43. งานพัฒนาทรัพยากรสาร 
สนเทศ 

43.1 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

44. งานเทคนิค 44.1 เพื่อการด าเนินงานเทคนิคการจ าแนกและคัดแยกหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ 

4 

45. งานบริการสารสนเทศ 45.1 เพื่อด าเนินงานการบริการสารสนเทศการค้นหาและการ
สืบค้นสารสนเทศออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

9 

46. งานบริหารจัดการห้องสมุด 46.1 เพื่อด าเนินการบริหารจัดการห้องสมุดให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

4 
 
 

47. งานกิจกรรมและโครงการ 47.1 เพื่อด าเนินงานการอบรมโครงการบริการวิชาการจัดหา
รายได้ให้กับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

48. งานช่างศิลป ์ 48.1 เพื่อด าเนินงานชา่งศิลป์ในการออกแบบผลิตจัดท าผลงาน
การประชาสัมพนัธ์ให้กับหน่วยงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

3 

 

จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

 

๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน                   
ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยมีการก าหนดองค์ความรู้จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการความรู้ต่อเนื่องและ
ต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย
องค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM  จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือทราบ 

การพัฒนาการปฏิบัติงาน  จ านวน  ๕  กระบวนการ 
๑. การเงินและพัสดุ                         ๓. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ   
๒. แผนงานและงบประมาณ               ๔. การบริหารส านักงาน 
๕. IT     

น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 



๗๔ 
 

 

๔.๕ การด าเนินงานน าข้อมูลเข้าระบบสหบรรณานุกรมส าหรับสถาบันการศึกษา (UCTAL) 

นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบในการน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้น ขณะนี้
ได้ด าเนินการน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมแล้ว ๖,๗๘๓ ชื่อเรื่อง  เป็นระเบียนหลัก (Master) จ านวน 
๒,๒๓๘ ระเบียน และเป็นระเบียนพ่วง (Symbol) จ านวน ๔,๕๐๐ ระเบียน 
ประเด็นปัญหาที่พบในการด าเนินงาน  

เนื่องจากข้อมูลที่น าเข้า ณ ปัจจุบันเป็นข้อมูลใหม่จากฐานข้อมูล (Liberty) มี Tag  MARC ครบตาม
มาตรฐานที่ทางสหบรรณานุกรม (UC) ก าหนด จึงสามารถน าข้อมูลเข้าฐานสหบรรณานุกรมได้เลย ส่วนข้อมูลหนังสือ
เก่าท่ีน ามาจากฐานข้อมูลห้องสมุดเก่า ( Alice for window) มีรายการหนังสือเป็นจ านวนมากที่ม ีTag marc       ไม่
สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถอัพข้อมูลเข้าฐานสหบรรณานุกรม (UC) ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขและเพ่ิม  Tag 
marc ๐๐๑ ๐๐๘ ๐๔๐ ๐๔๑ และ ๖๕๐ ของทุกรายการที่เป็นหนังสือในระบบฐานข้อมูลเก่า ท าให้การด าเนินงาน
น าข้อมูลเข้าระบบได้เป็นจ านวนน้อย และได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ทีมงานในฝ่ายช่วยกันด าเนินงานแก้ไขข้อมูล
และจะน าข้อมูลเข้าระบบสหบรรณานุกรมทุกสัปดาห์ จึงขอรายงานต่อคณะกรรการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 



๗๕ 
 

 

๔.๖ รายงานการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล มอบหมายตัวชี้วัด ตาม
แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ ๒ ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์   รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 



๗๖ 
 

 

๔.๗ รายงานประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดเจ้าภาพ 
การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามท่ี
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เจ้าภาพ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ การ
ขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดา้นที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

  ในการนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ   ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (๑๑) ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมีคณะ/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายด าเนินการ 
จ านวน ๒๘ หน่วยงาน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์   รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 



๗๗ 
 

 

๔.๘ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการของ
ศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจึงขอแจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 

 



๗๘ 
 

 

๔.๙  การจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั้น และจะต้องจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลและเผยแพร่หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ซึ่งมีหนังสือมีชีวิตแล้ว ๙ ตอนดังนี้ 

เปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา (ข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
ตอนที่ ๑“จากนักข่าวสู่นักบริหารชั้นน า” (ฉบับปฐมฤกษ์) 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ ๒“ศิษย์เก่าคนเก่งสู่นักบริหารชั้นน า” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ 
ตอนที่ ๓“ศิษย์เก่าคนเก่งสู่นักร้องน ามืออาชีพ”  
วิทยากรโดย นางสาวอรสุรางค์ อุดจัง (นักร้องน า จากกองดุริยางค์ทหารอากาศ) 
ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที ่๔ “เรียนรู้รอบโลกและธรรมะเพื่อชีวิตสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ” 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที ่๕ “ศิษย์เก่านักสะสมและรู้รักษ์สวนสุนันทา” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที ่๖ “นักศึกษาคนเก่งสู่การเป็นศิลปินขวัญใจมหาชน” 
วิทยากรโดย นายธนเดช โอภาสธัญกร  
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที ่๗ “ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่” 
นายธวัชชัย สู่เพื่อน 

ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที ่๘ “เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง” 
วิทยากรโดย นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ 
นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ ๙ “ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ” 
วิทยากรโดย นายภานุวัฒน์  ปิ่นมณี 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 



๗๙ 
 

 

ส าหรับการด าเนินงานจัดท าเว็บไซต์ยังอยู่ระหว่างในการด าเนินการ โดยคุณธนะฉัตร เอกฉัตร ท าการ
ตัดต่อวิดีทัศน์/คุณกฤษฎีกา แก้วกรอง จัดท าเว็บไซต์/คุณอรทัย ลีใส จัดท าภาพประกอบของหนังสือแต่ละเล่ม/คุณ
สุภาพร วงษา และว่าที่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี จัดท าเนื้อหาประกอบตัวเล่มหนังสือแต่ละเล่ม ทั้งนี้หากมีความ
คืบหน้าในการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์จะน าเรียนเพ่ือทราบในครั้งต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
 



๘๐ 
 

 

๔.๑๐ การจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายจัดท าวารสารประจ าหน่วยงาน โดยจัดท า
วารสารชื่อเรื่อง “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี: Journal of Academic and Information Technology 
(JAIT) ก าหนดออกปีละ ๒ ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม จึงเป็นภารกิจส าคัญของ
หน่วยงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสู่สัง คม 
ตามเกณฑ์คุณภาพวารสารไทยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขณะนี้วารสารได้อยู่ในฐาน google 
scholar เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแผนการด าเนินงานการจัดท าวารสาร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 



๘๑ 
 

 

 แผนการด าเนินงานการจัดท าวารสารปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

๑.จัดท าร่างและรายละเอยีดโครงการ             
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๕.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความ             
๖.เตรียมต้นฉบับ             
๗.ด าเนินการจดัท าต้นฉบับ จัดพมิพ์
วารสาร และเผยแพร่ผลงาน 

            

๘.ติดตามและรายงานผลการจัด
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๙.รายงานการประเมินผลโครงการ
ฉบับสมบรูณ ์

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 

๔.๑๑ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ 

นางสาวสมใจ  อินทรวารี  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่มีผู้ใช้บริการมาใช้
บริการห้องสมุด พบว่าทางเข้าอาคารห้องสมุดไม่มีปอายบอกทางเข้าที่ชัดเจน ห้องโถงใหญ่ด้านล่างอาคารเปลี่ยนเป็น
ห้องรับแขก ซึ่งท าให้ทางเข้า-ออกห้องสมุดไม่มีความสะอาด เนื่องจากห้องสมุดเป็นหน้าในตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ในการจัดการเรียนการสอน ควรจะมีทางเข้าที่เป็นจุดเด่น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  กระตุ้นการเรียนรู้ น่าสนใจ 
อยากเข้ามาสืบค้นหาความรู้ ดังนั้น ควรปรับปรุงทางเข้า-ออกห้องสมุดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีปอายบอกทาง 
ในส่วนห้องรับแขกไม่ควรมาจัดที่ชั้นล่างของอาคารห้องสมุด พ้ืนที่ส่วนนี้ควรจะจัดวางหนังสือ นิตยาสารที่น่าสนใจ 
เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เห็นชัดและง่ายต่อการใช้บริการ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
น าเสนอโดย: นางสาวสมใจ  อินทรวารี  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
.........................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 



๘๓ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
  ๕.๑  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔  ณ ไตรมาสที ่๑            
( ตุลาคม ๒๕๖๔ ) 

นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนงานงบประมาณและ
ประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการ
ปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ไตรมาสที ่๑ ( ตุลาคม  ๒๕๖๓ )  
ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

๑. งบประมาณเงินรายได้ 
งบประมาณท่ีตั้ง ๓๔,๐๕๑,๓๐๐.๐๐   บาท 
เบิกจ่าย        ๔๘๒,๙๙๑.๕๐   บาท   
คงเหลือ   ๓๓,๕๖๘,๓๐๘.๕๐   บาท 

รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของส านัก และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจใน
การพัฒนาส านักต่อไป  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่ องของการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเปอาหมายขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือทาง
คณะกรรมการบริหารส านักฯ จะได้ช่วยกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท าให้การเบิกจ่ายล่ าช้า และไม่เป็นไป
ตามแผนต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

  
น าเสนอโดย: นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................. 
................................................................................................................................................ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
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 ................................................................................................………………………… (เอกสารแนบท้ายวาระ)
   

 



๘๔ 
 

 

๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามท่ีกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มอบให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปอองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓  ในระดับหน่วยงานยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส านักให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

  
น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................. 
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ข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ ค า

ชมเชย สอบถาม หรือ
ร้องขอข้อมูล (ระดับ 1)

ข้อร้องเรียนเล็ก (ระดับ
 2)

ข้อร้องเรียนใหญ่ 
(ระดับ 3)

ข้อร้องเรียนนอกเหนอื
การปฏิบติังานของ

มหาวิทยาลัย (ระดับ 4)

ข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะ ค า

ชมเชย สอบถาม หรือ
ร้องขอข้อมูล (ระดับ 1)

ข้อร้องเรียนเล็ก (ระดับ
 2)

ข้อร้องเรียนใหญ่ 
(ระดับ 3)

ข้อร้องเรียนนอกเหนอื
การปฏิบติังานของ

มหาวิทยาลัย (ระดับ 4)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพบข้อร้องเรียน หนังสือหรือจดหมาย    1          -          -          -          -          -          -          -  -
ด้านข้อเสนอแนะการใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ โทรศัพท์            
มรภ.สวสุนันทา โทรสาร

 กล่องความคิดเห็น
 เว็บบอร์ด
  ส่ือต่าง ๆ เช่นส่ิงพมิพ์
เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง
 แบบสอบถาม
 การประชุม
แบบบันทึกการรับเร่ืองร้องเรียน

ระดับการร้องเรียน ระดับการร้องเรียน

ตัวช้ีวัด

ยทุธศำสตร์ที ่3 พัฒนำระบบป้องกันและกำรทจุริตเชิงรุก
กิจกรรม :  4.1  จดัอบรมเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ
ตัวช้ีวัด : 4.1.1 ร้อยละของบุคลำกรทีเ่ก่ียวข้องทีเ่ข้ำอบรมเก่ียวกับระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำรอบ
 รอบที ่1 (ตุลำคม 2563 - ธันวำคม 2563)
  รอบที ่2 (มกรำคม 2564 - มีนำคม 2564)
  รอบที ่3 (เมษำยน 2564 - มิถุนำยน 2564)
 รอบที ่4 (กรกฎำคม 2564 - กันยำยน 2564)

ล าดับ เร่ืองทีร้่องเรียน ช่องทางการร้องเรียน

ผลการด าเนินการข้อร้องเรียนด้านการทุจริต ผลการด าเนินการข้อร้องเรียนอืน่

เหตุผลทีด่ าเนินการไมไ่ด้
ในระยะเวลาทีก่ าหนด
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เลิกประชุมเวลา  ..................................... น. 

 
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป   


