
 

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที ่๑ /๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น ๒ อาคาร ๓๑  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 --------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) (โดย นางชนิดา  ชิราพฤกษ์)                     

๔.๒ การจัดโครงการเพ่ือหารายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Canva  
(โดย นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์) 

๔.๓ การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (โดย นางสาวนุชจรี  เกตุ
สุวรรณ์) 

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

๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (โดย นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย )  

๔.๖ รายงานการจัดโครงการการอบรมเรื่อง “การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA) (โดย นายอโณทัย  อรุณเรือง) 

๔.๗ รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Canva เพ่ือสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ (โดย นายอโณทัย  อรุณเรือง) 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (โดย นาย
อโณทัย  อรุณเรือง) 



 

 

๔.๙ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เพ่ือการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ (โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ 

 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔     
ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)  (โดย นางสาวรักชนก  
รัตนะ) 

  

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



๑ 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้น ๒ อาคาร ๓๑ 
----------------------------------------- 

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

ประธานที่ประชุม .................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  :   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 

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



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม .......................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................................................... .................
................................................................................................ ............................................................................... 

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



๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๓ 
   
 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย  ประธาน 
๒. อาจารย์ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์  
๓. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต 
๔. ผศ.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน ์
๕. นางสิริพร   ป้อมจัตุรัส 
๖. นายอโณทัย  อรุณเรือง 
๗. นางชนิดา   ชิราพฤกษ์ 
๘. นายอัครเดช    สินแต่ง 
๙. นางสาวนุชจร ี  เกตุสุวรรณ์ 
๑๐. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข 
๑๑. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง 
๑๒. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี 
๑๓. นายธเนตร  มะนิก 
๑๔. นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล 
๑๕. นางสาวสมใจ  อินทรวารี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 
๒. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 
๓. นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย 
๔. นางสาวพูลศิริ  พรหมกูล 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.  
 
 



๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๔ 
   
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่การเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้ด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น ในส่วนของการขออนุมัติเบิกจ่ายก็ยังเสนอให้อธิการบดีลงนามในการเบิกจ่าย 
เนื่องจากยังไม่มีหนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ลงนามจึงขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายให้ปรับวิธีการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการท าหนังสือขออนุมัติการเบิกจ่าย ควรเขียนรายละเอียดและอธิบาย
เหตุผลในการจัดชื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและควรเพ่ิมตัวหนาถึงเหตุผลในการขอเบิกจ่าย  

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
 
๑.๒ แนะน ารักษาการหัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ กล่าวว่า ตามที่นางอนงค์ มะลิวรรณ์ หัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น ในการนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับ นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส              
เข้ารับต าแหน่งรักษาการหัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ขอฝากหัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการฯ ดูแลทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
และช่วยกันพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๕ 
   
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการประชุมโดย
มีข้อแก้ไข ดังนี้  

๑. ให้เพ่ิมชื่อ ผศ.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ ในหน้าที่ ๑ หัวข้อ ผู้มาประชุม  
๒. ให้เพ่ิมข้อความในระเบียบวาระท่ี ๑ หัวข้อที่ ๑.๑ วรรคที่ ๓ “เรียบแล้ว” เพ่ิมเป็น “เรียบร้อยแล้ว 
๓. ให้แก้ไขข้อที่ ๑.๒ วรรคที่ ๔ ค าว่า “ภาระกิจ” ให้แก้ไขเป็น ภารกิจ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

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 รอบท่ี ๑ วันเสาร์-วันอาทิตย์ที ่๑๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รอบท่ี ๒ วันเสาร์-อาทิตย์ที่  ๑๗ 
– ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรอบที่ ๓ วันเสาร์- อาทิตย์ที ่๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท                 และ
ปริญญาเอก ได้จัดอบรมในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๐ คน 
ในส่วนการสอบทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดปฏิทินการสอบให้นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ทุก
วันพุธแรกของทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :รับทราบ  

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 ได้เชิญให้บริษัทบุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๖ 
   
 

 

เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายเข้าพบเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและปัญหาที่พบ ในวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน       
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 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 

 
ระดับของความเสี่ยง  ) Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ

น้อยมาก   ดังตารางตารางแสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   

 

 
ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดง
เป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึง่ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๗ 
   
 

 

 

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 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

าม

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 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๘    
 

 

 
 

        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



๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๙  
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม วันที่ด าเนินการ 
๑.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 

๒.จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 
๓.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔ 

๔.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.-พ.ค.๖๔ 

๕.ด าเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ 

๖.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.-ก.ย.๖๔ 

๗.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๖๔ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๐  
 

 ๑.ด้าน
กลยุทธ์ 

๒.ด้านการปฏิบัติงาน ๓.ด้านทรัพยากร 
 

๔.ด้านนโยบาย
กฏหมาย 
ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

๕.ด้านการทุจริต 

๑.๑ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการไม่
บรรลุตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

๒.๑ โรค
ระบาด 

๒.๒ การ
ปฏิบัติ งาน
ของผู้ให้ 
บริการถูก
แทนท่ีด้วย
ระบบเทค 
โนโลยีสาร 
สนเทศ  
    

๓.๑ ไฟฟ้า
ดับ  

๓.๒ ภัยคุก 
คามทาง
ระบบ
เทคโนโลยี
สาร 
สนเทศ  

๓.๓ การเกิด
เหตุอัคคีภัย 
 

๔.๑ การ
เปลี่ยนแปลง
กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ ของ
หน่วย งาน
ภายนอกมีผลต่อ
การปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย  

๕.๑ ความ
เสี่ยงทุจริต
ท่ีเกี่ยว 
ข้องกับการ
พิจารณา
อนุมัติ 
อนุญาต 
- การเอื้อ
ประโยชน์
ต่อพวก
พ้องในการ
จัดซ้ือจัด
จ้าง 

๕.๒ ความ
เสี่ยงการ
ทุจริตใน
ความโปร่งใส
ของการใช้
อ านาจและ
ต าแหน่ง
หน้าท่ี 
-การจัดซ้ือจัด
จ้างที่มีความ
ผูกขาดกับผู้
ประกอบ 
การเดิม 

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

สถานะ
ของ
ความ
เสี่ยง

ก่อนการ
ควบคุม 

๒๕ 
ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก 

๒๕ 
ระดับ
ความ

เสี่ยงสูง
มาก 

๑๖ 
ระดับ

ความเสี่ยง
สูง 

 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

           ๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยง

สูง 

๑๕ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ  

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ 

เสี่ยงสูง 

กิจกรรม
ท่ี

หน่วยงา
น 

ด าเนินก
าร 

-วิเคราะห์
สภาพ 
แวดล้อม 
-ก าหนดกล
ยุทธ ศาสตร์
และกลยุทธ์ 

-จัดท า
แผน 
-
ด าเนินก
ารตาม
แผน 

-จัดท า
แผน 
-
ด าเนินการ
ตามแผน 

-จัดท าแผน 
-
ด าเนินการ
ตามแผน 

-จัดท าแผน 
-สร้าง
เครื่องมือ 
-
ด าเนินการ
ตามแผน 

 -แต่งตั้งคณะ
กรรม การ 
 -สื่อสารและ
เผย 
 แพร่ 

-วิเคราะห์ 
-สื่อสารความรู้
เกี่ยวกับกฏหมาย 
-ให้ค าปรึกษา 

-จัดท าแผน 
-
ด าเนินการ 
-ติดตาม
และ
ประเมิน 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
-ติดตามและ
ประเมิน 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
  -ติดตามและ 
 ประเมิน 
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-ช้ีแจง
แนวทางการ
ด าเนินงาน 
-ติดตามและ
ประเมินผล 

-ติดตาม
และ
ปรับปรุง 
-รายงาน
การ
ปรับปรุง 

-ติดตาม
และ
ปรับปรุง 
-รายงาน
การ
ปรับปรุง 

-ติดตาม
การ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมิน
และปรับ 
ปรุง 

-อบรม 
-ติดตาม
การ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมิน
และ
ปรับปรุง 

 -ด าเนินการ
ตามแผน 
 -เข้าร่วม
กิจกรรม 
 -ติดตามและ
ประเมิน 
 -ประเมินและ
ปรับปรุง 

       แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดบัหน่วยงาน 



๑๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๒  
 

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

งาน                             วัตถุประสงค ์ จ านวน
กิจกรรมการ

ควบคุม 
1. งานธุรการและสารบรรณ 1.1 เพื่อการด าเนินงานธุรการและสารบรรณเป็นไปตาม

ระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
11 

2. งานจัดประชุม 2.1 เพื่อการด าเนินงานจัดประชุมถูกต้องตามระเบียบวาระ
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3. งานบุคคลากร 3.1 เพื่อการด าเนินงานบุคคลากรเป็นไปตามระเบียบ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13 

4. งานการเงิน 4.1 เพื่อการด าเนินงานเบิกจา่ยถูกต้องตามระเบียบสะดวก
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

5. งานพัสดุ  5.1 เพื่อการด าเนินงานพสัดุการจัดซื้อจัดจ้างเปน็ไปตาม
ระเบียบตรงความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

12 

6. งานบริการวชิาการ 6.1 เพื่อให้การด าเนินงานอบรมโครงการบริการวิชาการให้กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมปีระสทิธิภาพ 

3 

7. งานการอบรม ICT 7.1 เพื่อการด าเนินงานบริการอบรมโครงการทักษะมาตรฐาน
การใช้ ICT ให้นักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ(ป.ตรี/ป.โท/ป.
เอก) ให้มีประสิทธิภาพ 

3 

8. งานบริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

8.1 เพื่อการด าเนินงานบริการนกัศึกษา เจ้าหน้าที่และ 
อาจารย์ การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 

9. งานประชาสัมพันธ์ 9.1 เพื่อการด าเนินงานประชาสมัพันธ์ข่าวสารได้ความถูกต้อง
และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

8 

10. งานโสตทัศนศึกษา 10.1 เพื่อการด าเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ครุภัณฑ์โสตและวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 

20 

11. งานแผนและงบประมาณ  11.1 เพื่อการด าเนินงานแผนและงบประมาณบริหารจัดการ
ในหน่วยงานได้เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

24 

12. งานต้นทนุต่อหน่วย
ผลผลติ 

12.1 เพื่อให้การด าเนินงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
หน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6 



๑๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๓  
 

งาน                      วัตถุประสงค ์ จ านวน
กิจกรรมการ

ควบคุม 
13. งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

13.1 เพื่อให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ                          

28 

14. งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

14.1 เพื่อให้การด าเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

25 

15. งานโครงการวาระส าคัญ
ประจ าป ี

15.1 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการประจ าปีให้สอดคล้อง
และครอบคลุมตามโครงการหลักในแผนปฏบิัติการประจ าปี
อย่างมีประสทิธิภาพ 

7 

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

7 

17.งานบริหารความเสี่ยง 

 

17.1 เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงก าหนดขอบเขต
งานและความรบัผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 

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 
และต่างประเทศได้รบัข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

4 

21. งานก าหนดสทิธิ์การใช้
งานระบบสาร สนเทศ 

21.1 เพื่อให้การด าเนินการก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ
สารสนเทศมปีระสิทธิภาพ 

1 

22. งานคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก 

22.1 เพื่อการด าเนินงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกออกแบบจัดท า
สื่อ Infographic และ สื่อมัลติมเีดียให้มีประสิทธิภาพ 

2 

23. งานเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

23.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายหลักที่รองรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 

24. งานจัดเก็บข้อมูล
การจราจรทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

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

3 



๑๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๔  
 

งาน                   วัตถุประสงค ์ จ านวน
กิจกรรมการ

ควบคุม 
25. งานซ่อมบ ารุงคอมพิว 
เตอร์และดูแลห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

25.1 เพื่อการด าเนินงานบริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

26. งานตรวจสอบระบบห้อง 
Data Center 

26.1 เพื่อการด าเนินงานการตรวจสอบดูแลระบบห้อง Data 
Center ภายในห้องศูนย์ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ 

6 

27. งานตรวจสอบและ
ปรับปรุงสารสนเทศ 

27.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงสารสนเทศใน
การน าสื่อมัลติมีเดียข้ึนเว็บไซตม์ีประสิทธิภาพ 

2 

28. งานฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศ 

28.1 เพื่อการด าเนินงานจัดฝึกอบรมระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

1 

29. งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

29.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในมหาวิทยาลัยให้มี 
ประสิทธิภาพ 

5 

30. งานระบบการเรียนการ
สอนออนไลน ์

30.1 เพื่อการด าเนินงานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
สร้างสื่อมัลติมีเดียให้มีประสิทธภิาพ 

1 

31. งานระบบเครือข่ายไร้
สาย 

31.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ
เครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

5 

32. งานระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

32.1 เพื่อด าเนินงานดูแลระบบเครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

1 

33. งานระบบเครือข่ายหลัก 33.1 เพื่อการด าเนินงานดูแลระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลยัให้มีประสิทธิภาพ 

4 

34. งานระบบจัดเก็บและ
ส ารองข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ 

34.1 เพื่อการด าเนินงานดูแลระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสทิธิภาพ 

3 

35. งานรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

35.1 เพื่อการด าเนินงานตรวจสอบดูแลให้บริการป้องกันไวรัส
ในระบบเครือข่ายรักษาความมัน่คงปลอดภัยทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 

3 

36. งานให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ 

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 าเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและ
ครุภัณฑ์ใหน้ักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 



๑๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๕  
 

งาน                   วัตถุประสงค ์ จ านวน
กิจกรรมการ

ควบคุม 
39.งานจัดเก็บและจัดเรียง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

39.1 เพื่อการด าเนินงานจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศ ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

2 

40. งานแนะน าสารสนเทศ 40.1 เพื่อการด าเนินงานการบรกิารแนะน าสารสนเทศให้
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7 

41.งานพัฒนาสารสนเทศ 41.1 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาสารสนเทศให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 

42. งานกิจกรรมและ
โครงการ 

42.1 เพื่อการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการให้นักศึกษา
และบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 

43. งานพัฒนาทรัพยากรสาร 
สนเทศ 

43.1 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 

44. งานเทคนิค 44.1 เพื่อการด าเนินงานเทคนิคการจ าแนกและคัดแยก
หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

4 

45. งานบริการสารสนเทศ 45.1 เพื่อด าเนินงานการบริการสารสนเทศการค้นหาและการ
สืบค้นสารสนเทศออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

9 

46. งานบริหารจัดการ
ห้องสมุด 

46.1 เพื่อด าเนินการบริหารจัดการห้องสมุดให้นักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

4 
 
 

47. งานกิจกรรมและ
โครงการ 

47.1 เพื่อด าเนินงานการอบรมโครงการบริการวิชาการจัดหา
รายได้ให้กับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

48. งานช่างศิลป ์ 48.1 เพื่อด าเนินงานชา่งศิลป์ในการออกแบบผลิตจัดท า
ผลงานการประชาสัมพนัธ์ให้กับหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 

 



๑๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๖  
 

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 าเนินงานจัดการความรู้ต่อเนื่อง
และต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM  จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

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

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  
๔.๕ การด าเนินงานน าข้อมูลเข้าระบบสหบรรณานุกรมส าหรับสถาบันการศึกษา (UCTAL) 

นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ รับผิดชอบในการน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันนั้น ขณะนี้ได้
ด าเนินการน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมแล้ว ๗,๑๔๖ ชื่อเรื่อง  เป็นระเบียนหลัก (Master) จ านวน ๒,๓๓๘ 
ระเบียน และเป็นระเบียนพ่วง (Symbol) จ านวน ๔,๘๐๘ 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 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 

 



๑๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๗  
 

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 ประกอบด้วย  

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๒ ร้อยละบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดนี้ในส่วนประเมินรอบแรกได้ระบุ 
N/Aไว้ก่อน  เนื่องจากมีบุคคลากรได้ส่งผลงานไปยังกองบริหารบุคคล ทั้งนี้ต้องรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอีก
ครั้ง หากมีการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว คาดการณ์ว่าส านักวิทยบริการฯจะบรรลุตัวชี้วัดนี้ 

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๕.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกกฤษของมหาวิทยาลัย        
ซึ่งตัวชี้วัดนี้ ส านักวิทยบริการฯบรรลุตั้งแต่ต้นปี ได้คะแนนร้อยละ ๗๕ คะแนน ซึ่งเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ร้อยละ ๗๐ 
คะแนน 

๓. ตัวชี้วัดที่ ๑.๖.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งตัวชี้วัดนี้ต้องด าเนินการขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้รอหน่วยงานเจ้าภาพด าเนินการจัดประชุมอีกครั้ง 

๔. ตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ  
ตัวชั้วัดนี้ เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเน้นในเรื่องส่วนที่ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม
สภามหาวิทยาลัยและน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ รับทราบ โดยสามารถถ่ายทอดผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-office หรือผ่านทางโชเชียลในไลน์กลุ่มก็ได้เช่นกัน 

๕. ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกณฑ์การประเมินต้องไม่ต่ ากว่า ๑๕ ครั้งต่อปี ถึงจะได้คะแนน ๕ คะนน 

๖. ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจาการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
การใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบ ในส่วนของส านักวิทยบริการฯ จะมีการรณรงค์การสร้าง
จิตส านึกให้กับบุคลากรในการประหยัดการใช้น้ าใช้ไฟ เป็นต้น 

๗. ตัวชี้วัดที่ ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจ า ในส่วนนี้จะเป็นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ซึ่งในปีนี้เป้าประสงค์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 

 



๑๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๘  
 

๘. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งในส่วนนี้ส านักวิทย
บริการฯ ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ แต่ส านักวิทยบริการฯ จะเป็นเจ้าภาพในด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายละเอียดแนบท้าย(เอกสารประกอบการรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๖) จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

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         
ตามยุทธศาสตร์ที่ 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  

เกณฑ์การขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งส านักวิทยบริการฯ รับผิดชอบใน
ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ จ านวน ๘ ข้อ ประกอบด้วย 

ข้อที ่๑ จ านวนครั้งที่นักศึกษาท ากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (GE) (Webometrics) 

ข้อที่ ๒ จ านวนข่าวหรือกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และน า Link ข่าวบนเว็บไซต์แชร์ลงบน Social 
Media  (Webometrics) ในส่วนนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นผู้รับผิดชอบใน
การเผยแพร่ข่าว ส่วนศูนย์วิทยบริการ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร วงษา สปีคแมน นางสาวอรทัย ลีใส          
นายธนะฉัตร เอกฉัตร และ นายกฤษฎีกา  แก้วกรอง ช่วยในการแปลข่าวและท าข่าวขึ้นเว็บไซต์ และในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นายธนชาติ  นาที ซึ่งส านักวิทยบริการต้องท าให้ข่าวให้ได้ จ านวน ๒๐๔ ข่าว  ขั้นตอน
การท าข่าว มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่น าข่าวมาแปลภาษาอังกฤษน าขึ้นเว็บไซต์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย facbook ให้ใส่ URL 
ถึงจะเป็นข่าว ๑ ข่าว การด าเนินงานก็จะมีการติดตามงานทุกเดือน 

ข้อ ๓ จ านวนของเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 

ข้อ ๔ จ านวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหน่วยงาน (Webometrics) 

  ข้อ ๕ จ านวนไฟล์เอกสาร ไฟล์ VIDEO ที่เผยแพร่ใน SSRU Academic Search (Webometrics) 



๑๙ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๑๙  
 

ข้อ ๖ จ านวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (Webometrics) 

ข้อ ๗ จ านวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อภายใน ๑๒ เดือน (QS Stars) 

ข้อ ๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงานจากเครือข่ายภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย (Webometrics) 

จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

๔.๘ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี  หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ
ของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจึงขอแจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๐  
 

 

ปฏิทินงานโครงการของศูนยว์ทิยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ล าดับ

ที่ 

โครงการ วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบหลัก   

๑ โครงการ Library Book Fair ครั้งที่ ๔ ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ ฝา่ยพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

  

๒ โครงการ Human Library on tour : เปิดหนังสอืมีชีวติเล่มที่ ๑๐-๑๒ ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ ฝา่ยสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง   

๓ โครงการ Human Library : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

(กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกเดือน) 

ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ ฝา่ยบริการสารสนเทศ   

๔ โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (หารายได้) ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ นิธิมา,อริสรา,พีรพล, 

รัชนก,สุภาพร 

  

๕ โครงการบริการวิชาการหอ้งสมุดและการสบืค้นข้อมูลของบุคลากรภายนอก 

(หารายได้) 

ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ นิธิมา,อริสรา,พีรพล, 

รัชนก,สุภาพร,สมใจ 

  

๖ โครงการจัดท าวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔ กฤษณา นธิิมา และ 

กองการจัดการวารสาร 

  

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ



๒๑ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๑  
 

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 

ตอนที่ ๔ “เรียนรู้รอบโลกและธรรมะเพื่อชีวิตสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ” 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ ๕ “ศิษย์เก่านักสะสมและรู้รักษ์สวนสุนันทา” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ ๖ “นักศึกษาคนเก่งสู่การเป็นศิลปินขวัญใจมหาชน” 

   วิทยากรโดย นายธนเดช โอภาสธัญกร  
   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตอนที่ ๗ “ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่” 
นายธวัชชัย สู่เพื่อน 

ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ ๘ “เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง” 
วิทยากรโดย นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ 
นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   ตอนที่ ๙ “ความสวยและความสุขสู่การเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ” 
   วิทยากรโดย นายภานุวัฒน์  ปิ่นมณี 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 



๒๒ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๒  
 

ส าหรับการด าเนินงานจัดท าเว็บไซต์ยังอยู่ระหว่างในการด าเนินการ โดยคุณธนะฉัตร เอกฉัตร 
จัดท าการตัดต่อวิดีทัศน์/คุณกฤษฎีกา แก้วกรอง จัดท าเว็บไซต์/คุณอรทัย ลีใส จัดท าภาพประกอบของหนังสือแต่ละ
เล่ม/คุณสุภาพร วงษา สปีคแมน และว่าที่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี จัดท าเนื้อหาประกอบตัวเล่มหนังสือแต่ละเล่ม 
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์จะน าเรียนเพื่อทราบในครั้งต่อไป  

 
ตัวอย่างเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 

 

 



๒๓ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๓  
 

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 ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสู่สังคม 
ตามเกณฑ์คุณภาพวารสารไทยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขณะนี้วารสารได้อยู่ในฐาน google 
scholar เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแผนการด าเนินงานการจัดท าวารสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
 

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 าร่าง
และ
รายละเอียด
โครงการ 

            

๒.น าเสนอ
ผู้บริหารเพื่อ
ขอความ
เห็นชอบใน
หลักการ
เบื้องต้น 

            

๓.ปรับ
รายละเอียด
โครงการตาม
ความ
เห็นชอบ 

            

๔.ขออนุมัติ
โครงการ 
 
 

            

๕.
ประชาสมัพัน
ธ์การเปิดรับ
บทความ 

            

๖.เตรียม
ต้นฉบับ 

            



๒๔ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๔  
 

๗.ด าเนินการ
จัดท า
ต้นฉบับ 
จัดพิมพ์
วารสาร และ
เผยแพร่
ผลงาน 

            

๘.ติดตาม
และรายงาน
ผลการจัด
โครงการ 

            

๙.รายงาน
การ
ประเมินผล
โครงการ
ฉบับสมบรูณ ์

            

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  

 
๔.๑๑ ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ 

นางสาวสมใจ  อินทรวารี  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่มีผู้ใช้บริการมาใช้
บริการห้องสมุด พบว่าทางเข้าอาคารห้องสมุดไม่มีป้ายบอกทางเข้าที่ชัดเจน ห้องโถงใหญ่ด้านล่างอาคารเปลี่ยนเป็น
ห้องรับแขก ซึ่งท าให้ทางเข้า-ออกห้องสมุดไม่มีความสะอาด เนื่องจากห้องสมุดเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในการ
จัดการเรียนการสอน ควรจะมีทางเข้าที่เป็นจุดเด่น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  กระตุ้นการเรียนรู้ น่าสนใจ อยากเข้า
มาสืบค้นหาความรู้ ดังนั้น ควรปรับปรุงทางเข้า-ออกห้องสมุดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายบอกทาง ในส่วน
ห้องรับแขกไม่ควรมาจัดที่ชั้นล่างของอาคารห้องสมุด พ้ืนที่ส่วนนี้ควรจะจัดวางหนังสือ นิตยสารที่น่าสนใจ เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้เห็นชัดและง่ายต่อการใช้บริการ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๕  
 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการฯ กล่าวว่า ในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวในส่วนนี้ เป็นส่วนของฝ่ายอาคารสถานที่เป็นผู้ดูแล ซึ่งทาง
ส านักวิทยบริการฯไม่สามารถแก้ไขได้ สิ่งที่ส านักวิทยบริการฯสามารถท าได้ในขณะนี้ จัดท าหนังสือเสนออธิการบดี
เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าป้ายบอกทางเข้า-ออกห้องสมุด พร้อมทั้งแนบหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ถ้าหาก
เป็นไปได้ควรจะเปิดชั้น ๒ เป็นทางเข้าห้องสมุดเพ่ิมอีก ๑ ทาง 

 

 

 



๒๖ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๖  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
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  

งบประมาณท่ีได้
จัดสรร 

เบิกจ่ายไปแล้ว คงเหลือ 

 
๓๔,๐๕๑,๓๐๐.๐๐

บาท 

    
๔๘๒,๙๙๑.๕๐ 

บาท 

 
๓๓,๕๖๘,๓๐๘.๕๐

บาท 

รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของส านัก และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจใน
การพัฒนาส านักต่อไป  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักฯ  ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือทาง
คณะกรรมการบริหารส านักฯ จะได้ช่วยกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า และไม่เป็นไป
ตามแผนต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบรายงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม  ๒๕๖๓ )    
ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักวิทยฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการเบิกจ่ายให้
ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือเสนอทางคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๗  
 

๕.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามท่ีกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มอบให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ในเรื่องของข้อเรียน ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  ในระดับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข
โดยจัดหนังสือเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าป้ายบอกทางเข้า -ออกห้องสมุด พร้อมทั้งแนบหนังสือ
ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ถ้าหากเป็นไปได้ควรจะเปิดชั้น ๒ เป็นทางเข้าห้องสมุดเพ่ิมอีก ๑ ทาง  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ การเบิกเงินประจ าต าแหน่งผู้หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

สืบเนื่องด้วยค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ ๒๘๖๑/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งให้นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส ด ารงต าแหน่งรักษาการหัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังนั้นจึงมีผลท าให้ฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีบุคลากรใน
ฝ่าย จ านวน ๓ ราย ซึ่งมีผลท าให้ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งได้ เนื่องจากมีบุคลากรในฝ่ายไม่ครบจ านวน ๔ รายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในเบื้องต้น ให้งาน
การเจ้าหน้าที่ ท าหนังสือขอระงับการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งไปยังกองบริหารงานบุคคล 

 
มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาโดยมีข้อ

สรุปว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างฝ่ายงานใหม่เนื่องจากในโครงสร้างเดิมหัวหน้าฝ่ายเยอะ
เกินไป หากมีบุคลากรเกษียณอายุราชการหรือลาออก อาจมีผลกระทบในส่วนอื่นๆได้  ดังนั้นควรให้มีเพียง ๒ ฝ่าย
งานก็เพียงพอแล้ว ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริการและฝ่ายเทคนิค  โดยมอบให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา  แก้วมณี เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริการ และให้ นางสาวกฤษณา  อยู่พวง เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ หนา้ ๒๘  
 

 
๖.๒ การขออนุมัติประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ต าแหน่ง

นักวิชาการช่างศิลป์ 
ตามท่ีงานการเจ้าหน้าที่ได้ท าหนังสือขออนุมัติประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ

แผ่นดิน) ต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เสนอท่านอธิการบดีไปเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น ซึ่งอธิการบดี
ไม่อนุมัติให้รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพ่ิมเติม 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 

              (นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 
                                                         ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม 

 



๒๙ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง  
                        -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์๒๕๖๔) 

นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
รายงานผลความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔    
รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัด ตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายใต้ ๒ ยุทธศาสตร์ 
โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐.๐๐  

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบ ๕ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงาน การบรรลุตัวชี้วัด จ านวน ๔ ตัวชี้วัด และอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
จ านวน ๖  ตัวชี้วัดคิดเป็น ร้อยละ ๔๐ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

 

               น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

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

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



๓๐ 
 

 

 
 
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๕ เดือน) 
ระดับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับกรอบการประเมินผลปฏิบัติราชการจากมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๒ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด น้ าหนัก ๒๔.๘๐ เพ่ือขับเคลื่อนแล้วนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ติดตามผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๕ 
เดือน) สามารถสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการได้ดังนี้ 
 ๑) ๑.๕.๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ๒) ๑.๕.๓ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
 ๓) ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 ๔) ๑.๙.๑ เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
 ๕) ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
 ๖) ๓.๒.๑ ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 ๗) ๓.๕.๑ ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและขยายการ
ยกย่องระดับนานาชาติ 



๓๑ 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัด 
หน่ว
ยนับ 

ค่า
เป้าหม
ายปี 
2564 

น้ า 
หนั
ก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

คะ 
แน
น 

คะแนน
เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

16.69        5.0000 

เป้าประสงค์ 1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการทีเ่ข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อย
ละ 

5.00 2.11 2.00 4.00 6.00 8.00 
10.0

0 
13.16 5 0.4254 

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อย
ละ 

≥70.00 2.25 
50.0

0 
55.0

0 
60.0

0 
65.0

0 
70.0

0 
89.74 5 0.4536 

เป้าประสงค์ 1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 
1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
: ITA 

คะ 
แนน 

≥85.00 3.00 
45.0

0 
55.0

0 
65.0

0 
75.0

0 
85.0

0 
N/A ≥1.00 0.1210 

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ 
1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดับ
ที่รับรู้และมสี่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

≥90.00 2.11 
70.0

0 
75.0

0 
80.0

0 
85.0

0 
90.0

0 
41.67 ≥1.00 0.0851 

เป้าประสงค์ 1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รับรองการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ 
1.8.1 จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ครั้ง/
ปี 

≤15 2.11 19 18 17 16 15 N/A ≤1 0.0851 

1.8.2 ร้อยละของการประหยัด
งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้า
และน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผา่นมา 

ร้อย
ละ 

≥5.00 2.11 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 28.57 5 0.4254 

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 
1.9.1 เงินรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจ า 

บาท
/คน 

100,00
0 

3.00 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 
2,259,48

3.25 
5 0.6048 

 

 
 
 
 



๓๒ 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2564 

น้ า 
หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะ 

แนน 
คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กบัเครือข่ายและขยาย
การยกย่องระดบันานาชาต ิ

8.11        5.0000 

เป้าประสงค์ 3.1 มหาวิทยาลยัเป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวทิยาลัย 

ร้อย
ละ 

≥80.00 3.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 16.67 ≥1.00 0.1210 

เป้าประสงค์ 3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลยั 
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลติ
ร่วมกันและที่เป็นประโยชน์ตอ่
มหาวิทยาลัย 

ร้อย
ละ 

≥80.00 3.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 75 4 0.4839 

เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น 
3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความรว่มมอื
ในประเทศทีม่ีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ร้อย
ละ 

≥80.00 2.11 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 75 4 0.3403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (จ านวน ๗ ตัวชี้วัด) 
 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

1.9.1 เงินรายได้จากโครงการจดัหารายไดด้้านการบริการวิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์ประจ า (2,259,483.25 บาท)

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 28.57)

1.8.1 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

1.7.1 ร้อยละบุคลากรทุกระดบัท่ีรับรูแ้ละมสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนภารกิจ
ให้ส าเร็จ (ร้อยละ 41.67)

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA (อยู่ระหว่างด าเนินการ)

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 89.74)

1.5.2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
(ร้อยละ 13.16)

ผลการด าเนินงาน

คะแนน



๓๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (จ านวน ๓ ตัวช้ีวัด) 
 

 
 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมอืในประเทศท่ีมกีารจัดกิจกรรมร่วมกัน 
(ร้อยละ 75)

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและที่เปน็ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 75)

3.1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 16.67)

ผลการด าเนินงาน

คะแนน



๓๕ 
 

 

๔.๒ จัดโครงการเพื่อหารายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม canva  
นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่งานฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีก าหนดการที่จะจัดโครงการเพื่อหารายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม canva เพ่ือสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้
ผู้ใช้งานสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านกราฟิก โดยที่ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้หรือพ้ืนฐานทางด้านศิลปะก็
สามารถท าได ้โดยมีค่าลงทะเบียน จ านวน ๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๖ ชั่วโมง อบรมระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

                  น าเสนอโดย: นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

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



๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

๔.๓ การจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท  

 นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่งานฝึกอบรม ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google Meet  ซึ่งมจี านวน
นักศึกษาจ านวน ๑๐๐ คน โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๒๐๐ บาท และมีจัดโครงการเพ่ือหารายได้ อบรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับ เกียติจาก Mr. Hang  Li เป็น
วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนอบรมท่านละ ๑,๕๐๐ บาท จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

                  น าเสนอโดย: นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

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



๓๘ 
 

 

 ๔.๔ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
 นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามท่ีกองนโยบายและแผน       

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 โดยผลการประเมินความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ด้านภัยคุกคาม
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน จ านวน ๕ ด้าน จ านวน ๑๐ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
จ านวน ๔๘ งาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบแผนบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ
เพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๓๙ 
 

 

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

 
 

ในการประเมินความเสีย่งจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ทีไ่ด้จากการพจิารณาจัดระดบั
ความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดบัความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความ
รุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเปน็ Risk Profile แบง่พื้นที่เป็น 
๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบง่ ดังนี ้

 

ตารางแสดงการจัดล าดับความเสี่ยง 

 
 
 

ระ
ดับ

ผล
กร

ทบ
คว

าม
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 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    

สี ระดับ คะแนน ความหมาย 

 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

าม

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 



๔๐ 
 

 

 
 

        รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดบัมหาวทิยาลยั 
 

         ก่อนการควบคุมระดับความเสี่ยงสูง  คะแนนความเสี่ยง ๑๒  เกณฑ์โอกาส  ระดับ ๔  มีโอกาสเกิดขึ้น  ๓  ครั้งต่อปี    เกณฑ์
ผลกระทบ ระดับ ๓ ระบบ IT มีปัญหาและมีความสญูเสยีบางส่วน และท าให้การด าเนินงานหยดุชะงักมากกว่า  ๔  ช่ัวโมง แต่ไมเ่กิน 
๑ วัน 

         หลังการควบคุมระดับความเสี่ยงปานกลาง  คะแนนความเสีย่ง  ๙  เกณฑ์โอกาส  ระดบั ๓ มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ ครั้งต่อปี  เกณฑ์
ผลกระทบ ระดับ ๓    ระบบ  IT  มีปัญหาและมีความสญูเสียบางสว่น และท าให้การด าเนินงานหยดุชะงักมากกว่า ๔ ช่ัวโมง แต่ไมเ่กิน  
๑ วัน 
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สถานะของความเสีย่ง

ภยัคกุคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดบัความเสีย่งสงูมาก ก่อนการควบคมุ



๔๑ 
 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดบัมหาวทิยาลยั 

 
กิจกรรม วันที่ด าเนินการ 

๑.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 
๒.จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๓ 
๓.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในมหาวิทยาลัย ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔ 
๔.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.-พ.ค.๖๔ 
๕.ด าเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ 
๖.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค.-ก.ย.๖๔ 
๗.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ย.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 

๑.ด้านกลยุทธ์ ๒.ด้านการปฏิบัติงาน ๓.ด้านทรัพยากร 
 

๔.ด้านนโยบาย
กฏหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ 

๕.ด้านการทุจริต 

๑.๑ผลการปฏิบัติ
ราชการไม่บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

๒.๑ โรค
ระบาด 

๒.๒ การปฏิบัติ 
งานของผู้ให้ 
บริการถูกแทนท่ี
ด้วยระบบเทค 
โนโลยีสาร 
สนเทศ  
    

๓.๑ ไฟฟ้าดับ  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 

๑๖ 
ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก 

๑๖ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 
 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๒ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

           ๑๒ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความเสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ  

เสี่ยงสูง 

๑๕ 
ระดับความ 

เสี่ยงสูง 

สถานะของ
ความเสี่ยง
หลังการ
ควบคุม 

         ๙ 
ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง 

๙ 
ระดับความ
เสี่ยงปาน

กลาง 

๙ 
ระดับความ
เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง 

๙ 
ระดับความเสี่ยง 

ปานกลาง 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

๙ 
ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง 

๙ 
ระดับความ

เสี่ยงปานกลาง 

กิจกรรมที่
หน่วยงาน
ด าเนินการ
ไปแล้ว 

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

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ
ตามแผน 

 
 

-จัดท าแผน 
-สร้างเครื่องมือ 
-ด าเนินการ
ตามแผน 
-อบรม 
 
 

 -แต่งตั้งคณะกรรม 
การ 
 -สื่อสารและเผย 
 แพร่ 
 -ด าเนินการตามแผน 

2   
 

-วิเคราะห์ 
-สื่อสารความรู้เกี่ยว 
กับกฏหมาย 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 
 

-จัดท าแผน 
-ด าเนินการ 

   



๔๓ 
 

 

กิจกรรมที่
เหลืออยู่ 

-ติดตามและ
ประเมินผล 

-ติดตามและ
ปรับปรุง 
-รายงานการ
ปรับปรุง 

-ติดตามและ
ปรับปรุง 
-รายงานการ
ปรับปรุ 

-ติดตามการ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมินและ
ปรับ ปรุง 

-ติดตามการ
ประเมิน 
-น าผลมา
ประเมินและ
ปรับปรุง 

 -เข้าร่วมกิจกรรม 
 -ติดตามและประเมิน 

3  -ประเมินและ
ปรับปรุง 

-ให้ค าปรึกษา -ติดตามและ
ประเมิน 

 -ติดตามและ
ประเมิน 

-ติดตามและ 
ประเมิน 

        
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

 นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ แจ้งว่า ตามที่กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี ได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานการผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๔.๑๑ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ในระดับหน่วยงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย พนักงานการเงินและบัญชี ส.๓ 

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



๔๕ 
 

 

 
๔.๖ รายงานการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  

  นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามทีศู่นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง “การป้องกันภัยคุภคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เมื่อวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ๓๑๒๑ โดยมีคุณยงเกียรติ สนเทศอดิศัย บริษัท ไซเบอร์ตรอน (Cybertron Co., Ltd.)   
เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมการใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
อบรม จ านวน ๒๐ ท่าน และอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet จ านวน ๔๐ ท่าน จึงขอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
 น าเสนอโดย: นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

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

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



๔๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 

๔.๗ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยโปรแกรม Canva เพ่ือสร้างการเรียนการสอนและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ ๑,๕๐๐บาท (จ านวน ๖ ชั่วโมง) 
ซึ่งก าหนดให้ช าระเงินภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ เพ่ือเป็นโครงการจัดหารายได้ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
 น าเสนอโดย: นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

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



๕๑ 
 

 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     
(รอบ ๕ เดือน) 

นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายให้รายงานผลการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นประธาน ทั้งนี้ขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔           
(รอบ ๕ เดือน) จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
 น าเสนอโดย: นายอโณทัย  อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
 
 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท..................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
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๕๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๕ 
 

 

๔.๙ ปฏิทินการด าเนินงานโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ของศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการของ
ศูนย์วิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์วิทยบริการจึงขอแจ้งปฏิทินการ
ด าเนินงานโครงการของศูนย์วิทยบริการจึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
 น าเสนอโดย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา  แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

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



๕๖ 
 

 

ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

วัน เดือน ปี 
 

กิจกรรม รางวัล 
(ประมาณการ) 

ประกาศผล
รางวัล 

๒๖ ม.ค. ๖๔ แบบสอบถามออนไลน์ “การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดออนไลน์ในยุค New Normal ของศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

กระเป๋า ๕ รางวัล 
(สุ่มจากรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม) 

๕ ก.พ. ๖๔ 

๙ ก.พ. ๖๔ Happy Library  
(Happy Valentine 's day) 

เงินรางวัล ๕๐๐ บาท 
จ านวน ๓ รางวัล 

๑๖ ก.พ. ๖๔ 

๑๘ ก.พ. ๖๔ ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันการสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ 

 ปิดรับสมัคร 
๑๗ มี.ค.๖๔ 

๒๔ ก.พ. ๖๔ ตอบค าถามผ่านหน้าแฟนเพจ Facebook ของ
ห้องสมุด (ครั้งที่ ๑) 

เงินรางวัล ๕๐๐ บาท 
จ านวน ๑ รางวัล 

๔ มี.ค. ๖๔ 

๙ มี.ค.๖๔ สาธิตการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย (วิทยากร
โดยคุณรัชนก ทองขาวข า) 

(สุ่มเลือกจากผู้ตอบค าถามได้ถูกต้อง) 
เงินรางวัล ๕๐๐ (๒ รางวัล) 

๑๙ มี.ค.๖๔ 

๑๗ มี.ค.๖๔ หนังสือเล่มโปรดสุดปัง เงินรางวัล ๕๐๐ บาท  
(๓ รางวัล) 

๓๑ มี.ค. ๖๔ 

๑๙ มี.ค. ๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันการสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์  

  

๒๓ มี.ค. ๖๔ 
เวลา ๙.๐๐ น. 

แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์  
(รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ) 
ประธานเปิดงานโดย ผอ.ส านักวิทยบริการฯ 

รางวัลที่ ๑ (๒,๐๐๐ บาท) 
รางวัลที่ ๒ (๑,๕๐๐ บาท) 
รางวัลที่ ๓ (๑,๐๐๐ บาท) 

-ชมเชย ๕๐๐ บาท (๒ รางวัล) 
-ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับเกียรติบัตรทุก

คน 

๒๓ มี.ค.๖๔ 

๒๙ มี.ค. ๖๔ สาธิตการท าวุ้นผลไม้สดเพ่ือสุขภาพ  
(วิทยากรโดยคุณนิธิมา แก้วมณี) 

(สุ่มเลือกจากผู้ตอบค าถามได้ถูกต้อง) 
เงินรางวัล ๕๐๐ บาท (๒ รางวัล) 

๖ เม.ย. ๖๔ 

๑ เม.ย ๖๔ ตอบค าถามผ่านหน้าแฟนเพจ Facebook ของ
ห้องสมุด (ครั้งที่ ๒) 

เงินรางวัล ๕๐๐ บาท จ านวน ๔ 
รางวัล 

๘ เม.ย. ๖๔ 

นับสถิติระหว่าง
วันที่  

๔ ม.ค.-๓๑ มี.ค. 
๖๔ 

ผู้ใช้บริการที่มีสถิติยืมหนังสือมากที่สุดในช่วง 
New Normal  

เงินรางวัล ๕๐๐ บาท จ านวน ๓ 
รางวัล  

พร้อมเกียรติบัตร 

๒๒ เม.ย.๖๔ 

๑ พ.ค.-๑๕ ก.ย. 
๖๔ 

ห้องสมุดมนุษย์ On tour    



๕๗ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

  ๕.๑  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔  ณ ไตรมาสที ่๒            
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

นางสาวรักชนก  รัตนะ นักเอกสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 
ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ไตรมาสที่ ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
มีนาคม ๒๕๖๔)  ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ              
จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๔  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ 
เพ่ือพิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  ๑. งบประมาณเงินรายได้ 
   งบประมาณท่ีตั้ง ๓๔,๐๕๑,๓๐๐.๐๐ บาท    
   เบิกจ่าย  ๖,๘๖๙,๒๗๙.๑๑ บาท     
   คงเหลือ  ๒๗,๑๗๔,๘๒๐.๘๙ บาท    

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

 น าเสนอโดย: นางสาวรักชนก  รัตนะ  นักเอกสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

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



๕๘ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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....................................................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................ ............................................................................................... ................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
.......................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ................................................................... ................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
....................................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................................ ........................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ..................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ................................. 

เลิกประชุมเวลา  ..................................... น. 

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป   


