
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที ่๒ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 
 --------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานการด าเนินงานการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva เพ่ือการ

ออกแบบประชาสัมพันธ์ (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๒ รายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยอาจารย์อภิรักษ์  
ธิตินฤมิต) 

๔.๓ ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๕ (โดยอาจารย์
อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๔ จัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจ าเดือน มกราคม  ๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์   ธิตินฤมิต) 

๔.๕ รายงานบอกรับวารสาร ประจ าปี ๒๕๖๕ (โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา         
แก้วมณี) 

๔.๖ รายงานความคืบหน้าการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์ (โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง
นิธิมา  แก้วมณี) 

๔.๗ รายงานเกณฑ์การคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและแบบฟอร์ม
เสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(โดยนางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิ์ชัย) 



 
 

๔.๘ รายงานรอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตาม
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยนางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

๔.๙ รายงานผลรอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 
จ านวน ๒ ตัวชี้วัด (โดยนางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

๔.๑๐ การดูแล Meta Business Suite ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  และ  ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์  ด ร . ศิ ริ ลั กษณ์   เ กตุ ฉ าย                          
(โดยนายธนชาติ  นาที) 

๔.๑๑ รายงานผลการด า เนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติของหน่วยงาน             
(โดยนางสาวรัชนก  รัตนะ) 

๔.๑๒ การปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โดยนางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๕) (โดยนางสาววาสนา  แสง
พรหม) 

๕.๒ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของศูนย์วิทยบริการ           
(โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย  ธีรสถิตย์ธรรม) 

๕.๓ หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library 
(โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา  แก้วมณี) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 

 



๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
----------------------------------------- 

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

ประธานที่ประชุม .................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม  
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 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
…………………………………...……………………………....…………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
……………...………………………….....................……....................……………………. (รายงานการประชุมแนบท้ายวาระ)



๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๓  

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวโสพิชญ์  สุขเจริญ 
๒. นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล 
๓. นางสาววาสนา  แสงพรหม 
๔. นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิชัย 
๕. นางสาวรักชนก  รัตนะ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 
 



๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การเปิดจ าหน่ายสินค้าหรือการเปิดร้านค้าภายในอาคาร/ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ประธานแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ทราบรวมทั้งเรื่องการเปิดจ าหน่ายสินค้าหรือการเปิดร้านค้าภายในอาคาร/ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เนื่องจากในปัจจุบันได้มีหน่วยงาน คณะต่างๆ เข้ามาด าเนินการหารายได้ในพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นจ านวนมากขึ้น ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดมีการจัดสรรพ้ืนที่ภายในหน่วยงานให้
เช่า ต้องแจ้งไปยังส านักทรัพย์สินและรายได้ด าเนินการจัดเก็บรายได้ในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๒ การพิจารณาเรื่องการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของส านักวิทยบริการฯ เพื่อ
น าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า ขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ด าเนินการเพ่ือน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้มอบหมายให้ นาง
สิริพร  ป้อมจัตุรัส รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก ากับและ
ติดตามวาระการประชุมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ เพ่ือน าเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๓ การควบคุมการเบิกและยืม-คืน วัสดุและครุภัณฑ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า การเบิกและยืม-คืนวัสดุและครุณฑ ์ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ต้องลงบันทึกรายการในใบเบิกและยืม-คืน วัสดุและครุภัณฑท์ุกครั้ง เพ่ือให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 

 

 



๕ 
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๑.๔ การลงรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า การลงรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ของส านักวิทยบริการฯ ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ลงหมายเลขครุภัณฑ์
บนครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถควบคุมและตรวจสอบได้และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  
ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ก ากับและควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุทั้งศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์วิทยบริการ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดประชุมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet  

 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

 ๔.๑ รายงานการด าเนินงานการจัดอบรมเว็บไซต์ประจ าตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle 
v.3.11)  

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดอบรมเว็บไซต์ประจ าตัวบุคลากรสาย
วิชาการ (Moodle Version 3.11) เรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ รอบ ได้แก่ รอบวันที่ ๑๖, ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และวันที่ 
๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ทราบ 
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รอบอบรม 
จ านวน

ผู้สมัครอบรม 
จ านวนผู้ลง
ชื่อเข้าอบรม 

จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

จ านวนผู้
ได้รับใบ 

Certificate 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (รอบเช้า) 

๒๕ ๒๒ ๑๙ ๑๘ 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (รอบบ่าย) 

๒๕ ๒๑ ๑๘ ๑๕ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (รอบเช้า) 

๒๕ ๒๐ ๑๗ ๑๘ 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ (รอบบ่าย) 

๒๕ ๑๕ ๑๔ ๑๓ 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (รอบเช้า) 

๒๕ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (รอบบ่าย) 

๒๕ ๙ ๙ ๙ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (รอบเช้า) 

๒๕ ๑๕ ๑๐ ๑๒ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (รอบบ่าย) 

๒๕ ๑๐ ๑๑ ๑๐ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ (รอบบ่าย) 

๒๕ ๑๕ ๑๕ ๑๑ 

รวม ๑๙๙ ๑๒๓ ๑๑๔ ๑๐๖ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๒ รายงานการเลื่อนจัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบ
ประชาสัมพันธ์ 

อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ แจ้งว่า
ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม 
Canva เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการฉีด
วัคซีนให้กับบุคลากร จึงขอเลื่อนโครงการอบรม Canva ไปเป็นวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักประชาสัมพันธ์ ทราบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ส่ง Link เพ่ือท าการลงชื่อเข้าร่วมอบรม
ใหม่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
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 ๔.๓ รายงานการด าเนินงานการจัดการสิทธิ์ Teaching and Learning 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่ า เมื่อวันที่ ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางบริษัท The S Curve ได้ด าเนินการเพ่ิมสิทธิ์ Google  Workspace for Education รุ่น 
Teaching and Learning Upgrade ให้แล้วจ านวน ๑,๐๐๐ ผู้ใช้งาน และทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
ด าเนินการจัดการสิทธิ์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้งาน กลุ่มอาจารย์ประจ า และอีเมล์หน่วยงานแล้ว รวมประมาณ ๙๒๗ 
คงเหลือสิทธิ์อีก ๗๓ สิทธิ์ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 ๔.๔ ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สารสนเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์เทคโนยีสารสนเทศจึงสรุปแผนการ
อบรมในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

 
ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศให้กับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ช่วงเวลาการจัดอบรม ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

วันที่ ๑๒ – ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva 
เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

ผศ.ดร.ขวัญใจ สุขก้อน 
อ.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑. อบรม Google  Workspace for 
Education ให้บุคลากรผ่านโปรแกรม google 
meet 
๒. อบรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร (DSS) 

วิทยากรจากตัวแทน Google  
Workspace for Education 

 
วิทยากรจากตัวแทนบริษัท 

มีนาคม ๒๕๖๕ ๑. อบรมระบบ SOS 
๒. อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11 
- จัดอบรม ๒ วัน วันละ ๒ รอบๆ ละ 25 คน 

จรูญพันธ์ ณัฐ วราภรณ์ 
อ.อภิรักษ์ อัครเดช สุธาสินี 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
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 ๔.๕ รายงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิ์ชัย พนักงานการเงินและบัญชี แจ้งว่า ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ
ลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือสอดคล้อง
และเป็นทิศทางเดียวกันกับการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของ
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ตามกิจกรรม ๓.๙ ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (QS Stars) ในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
นั้น 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(Google form) ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน าไปส ารวจ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารประกอบรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๖) จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 ๔.๖ รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๓ เดือน 
(ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ด าเนินงานตาม
แนวทางหน่วยงานเจ้าภาพ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด  ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด  น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน  คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ ๑.๕๖๓๑ ในส่วน 
ตัวชี้วัด ๑.๗.๑ ความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการด าเนินการถ่ายทอดให้
บุคลากรรับรู้และรับทราบ แผนการด าเนินงานตามนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายแจ้งบุคลากรในฝ่ายให้ลงนามรับทราบ ทั้งนี้ 
นางสาวรักชนก รัตนะ จะท าบันทึกแจ้งเวียนนโยบายของผู้บริหารให้ทราบต่อไป  จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ ทั้งนี้ 
แนวคิดนโยบายของผู้บริหารสื่อให้เห็นถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและช่วยในการประหยัด



๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๙  

 

พลังงานได้ทั้งนี้ สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน เช่น ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์
ให้บุคลากรใส่ผ้าไทย เราก็สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในสังคมออนไลน์ได้ 

 ๔.๗ รายงานผลรอบ ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
มกราคม ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๑. แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษาต่าง 
ๆ ในรูปแบบออนไลน์)  

 ๒. แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการ
จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  

 ในรอบ ๓ เดือนอยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้ง ๒ ระบบ และระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหาร
การศึกษา ให้รองรับการใช้งาน Digital Transcript สามารถน าระบบขึน้ใช้งานช่วงต้นปี ๒๕๖๕ 

 ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในรอบ ๓ เดือน (ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕๖๔) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเสนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๒ ตัวชี้วัด      
มีตัวชี้วัดที่ ๓.๕ จ านวนการผลิตสื่อมัลติมีเดียของหน่วยงาน (Webometrics) จ านวน ๔ ไฟล์ และตัวชี้วัดที่ ๓.๗ 
จ านวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (Webometrics) จ านวน ๕ แห่ง บรรลุตามเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖  

 ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๓ เดือน (ตุลาคม- ธันวาคม ๒๕๖๔) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดส้ร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อนการจัดอันดันมหาวิทยาลัยและมีการรายงานความก้าวหน้า และแจ้งปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่าง
ด าเนินงานต่อผู้ก ากับทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานทุกเดือน  จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 

 



๑๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๐  

 

๔.๘ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไตรมาส ๑) 

นางสาวรักชนก  รัตนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งว่า ตามที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตามนโยบาย 
(แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากรในหน่วยงาน จึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑) 
 

 
   มติคณะกรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

นโยบายหรือแนว
ปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด
นโยบาย/แนว

ปฏิบัติ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน มติที่ประชุมครั้งท่ี ผู้ก ากับ/
ผู้รับผดิชอบ 

ระดับหน่วยงาน 
๑.นโยบายด้าน
การประหยัด
พลังงานและลด
ขั้นตอนการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละบุคลากร
รับรู้รับทราบ
การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร การ
ประสานงาน
และปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร
โดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
๘๐ 

 

ร้อยละ ๙๐ 
(รอบ ๑ เดือน ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 
๑๐๐) 
(รอบ ๒ เดือน ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 
๑๐๐) 
(รอบ ๓ เดือน ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 
๑๐๐)              

สรุปการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ วันจันทร์
ที่ ๑๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 
๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร 
๓๑ ชั้น ๒ 

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ

รายได้/ 
น.ส.รักชนก รัตนะ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
      



๑๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๑  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) 

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิชาการศึกษา แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับงบประมาณที่ได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ และมีการปรับ
เพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท จึงเหลืองบประมาณที่ได้บริหาร               
เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๗,๑๙๖,๔๓๐ บาท  

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
๑. งบประมาณเงินรายได้ 

รายการ จ านวนเงิน 
งบประมาณท่ีได้บริหาร ๔๗,๑๙๖,๔๓๐.๐๐ 

เบิกจ่ายไปแล้ว ๔,๗๑๓,๖๘๗.๑๔ 
ผูกพันงบประมาณ ๑๔,๙๔๐,๘๙๗.๓๖ 

งบประมาณคงเหลือ ๒๗,๕๔๑,๘๔๕.๕๐ 

ข้อมูล Update จากระบบ ERP วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

  รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของส านัก และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจใน
การพัฒนาส านักต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้น
หรือไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการเบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ จะได้ช่วยกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า และ
ไม่เป็นไปตามแผน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ณ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

 



๑๒ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
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๕.๒ พิจารณาข้อเสนอโครงการแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
Routine to Reaearch (R2R) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย การเสนอขอทุนรายได้มหาวิทยาลัย (ทุน R2R ผ่าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น 

 ในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอเสนอชื่อเรื่องโครงการพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย Routine to Research (R2R) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒๓ เรื่อง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine 
to Research (R2R) เป็นจ านวน ๔๖,๐๐๐ บาท เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๓  

 

ล าดับ รายช่ือ  หัวข้อ 
๑ นางสาวสุธาสินี  ยกระดับชั้น การประยุกต์ใช้โปรแกรม Canvaเพ่ือการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒ นางสาววาสนา  แสงพรหม ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดท างบประมาณ และรับรู้การ

เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓ นางวารุณี  เอกพันธ์ การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานกฤตภาค ศูนย์วิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา 

๔ นางสาวรักชนก  รัตนะ การพัฒนาการถ่ายทอดทิศทางนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

๕ นายอโณทัย  อรุณเรือง ความพึงพอใจการใช้ Google Workspace Teaching and 
Learning Upgrade เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ส าหรับ
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๖ นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข ความพึงพอใจต่อกระบวนการออกหนังสือตอบขอบคุณ ของศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๗ นางสาวรัชนก ทองขาวข า การตรวจสอบคุณภาพการลงรายการเลขเรียกหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ ในฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ศูนย์วิทย
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๘ นายพีรพล แก้วอ าไพ การปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและลงรายการสื่อโสตทัศน์
อภินันทนาการ ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

๙ นางสาวสุภาพร วงษา สปีคแมน การตรวจสอบความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ศูนย์
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐ นางชนิดา  ชิราพฤษ์ การพัฒนารายงานผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

๑๓ นางสาวชนะกานต์  พงศาสนองกุล การพัฒนาคู่มือการบริหารงานพัสดุในหน่วยงาน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๔ นายธนะฉัตร เอกฉัตร การบริหารจัดการงานผลิตสื่อโสตทัศน์เพ่ือการเผยแพร่ออนไลน์ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๔  

 

ล าดับ รายช่ือ  หัวข้อ 
๑๕ ว่าที่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี การตรวจสอบคุณภาพการลงรายการบรรณานุกรมวารสารรูปแบบ 

MARC21 ในเขตข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงวารสารออนไลน์ฉบับเต็มใน
ระบบ Serial Control Module ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๖ นางสุริยา นิชาญ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

๑๗ นายธเนตร มะนิก การศึกษาความต้องการปรับปรุงและพัฒนาบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๘ นางสาวสมใจ อินทรวารี การปรับปรุงกระบวนการทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินก าหนด 
ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๙ นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๐ นายอัครเดช  สินแต่ง ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ประจ าตัวบุคลากรสายวิชาการ 
(Moodle 3.11.1) ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

๒๑ นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์ การปรับปรุงกระบวนการจัดเตรียมไฟล์เอกสารฉบับเต็มส าหรับลง
ฐานข้อมูล Digital Library 

๒๒ นายนิคม  อรุณฉาย ความพึงพอใจในการใช้งานระบบประตูเข้า-ออกห้องสมุดอัตโนมัติใน
ยุค new normal 

๒๓ นายธนชาติ  นาที ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสาร จากพฤติกรรมการเข้าใช้งานแฟน
เพจเฟซบุ๊คส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณาและ
อนุมัตขิ้อเสนอโครงการแบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Reaearch (R2R) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒๓ เรื่อง 

 

 

  

 



๑๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๕  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

๖.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิ์ชัย พนักงานการเงินและบัญชี แจ้งว่า ฝ่ายประกันคุณภาพและการ
จัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณา รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improverment plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ หนา้ ๑๙  

 

๖.๑ ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ 
กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มีข้อ
สังเกตุและข้อเสนอแนะต่างๆที่ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการแก้ไขดังนี้ 

 ๑. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับการเปิดใช้ระบบออนไลน์ต่างๆ ให้กับ
หน่วยงานอย่างชัดเจน ให้ค าปรึกษา การให้บริการ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น และลดปัญหา
ในส่วนรายละเอียดย่อยๆได้ 

  จากการประสานงานกับอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เบื้องต้นพบว่าทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นคู่มือการท าระบบต่างๆ รวมถึง
การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เช่น @itecenterssru 

  ๒. จัดส่งรายละเอียดผลการด าเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕และแผน
ระยะ ๕ ป ี

 ผลจาการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินการเผยแพร่
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนระยะ ๕ ปี บนเว็บไชต์ตาม
นโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 

          (นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 
                                                     ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม  



๒๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

 ๔.๑ รายงานการด าเนินงานการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบ
ประชาสัมพันธ์ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม 
Canva เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้วทั้ง ๔ รอบ ได้แก่รอบวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ที่ผ่านมานั้น 
โดยมีข้อสรุป ดังนี้  

 

รอบอบรม 
จ านวน

ผู้สมัครอบรม 
จ านวนผู้ลง
ชื่อเข้าอบรม 

จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

จ านวนผู้
ได้รับใบ 

Certificate 

วันที่ ๑๒ มกราคม 
(รอบเช้า) 

๒๕ ๒๒ ๒๒ ๒๒ 

วันที่ ๑๒ มกราคม 
(รอบบ่าย) 

๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๔ 

วันที่ ๑๓ มกราคม 
(รอบเข้า) 

๒๐ ๑๙ ๑๗ ๑๕ 

วันที่ ๑๓ มกราคม 
(รอบบ่าย) ๒๔ ๒๓ ๑๙ ๒๐ 

รวม ๘๖ ๘๑ ๗๔ ๗๑ 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๒๑ 
 

 

 ๔.๒ รายงานการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า เนื่องด้วยขณะนี้
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ท าให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจท าให้หลุด
การเชื่อมต่อบ่อย สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพการใช้งานตามอายุของอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ ไม่สามารถท า
การซ่อมบ ารุงรักษาได้ อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว และช่วงเดื อนกุมภาพันธ์จะ
ท าการซ่อมบ ารุงอีกครั้งอาจส่งผลกระทบกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีจะท าการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๒๒ 
 

 

 ๔.๓ ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สารสนเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์เทคโนยีสารสนเทศจึงสรุปแผนการ
อบรมในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๕) จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

  น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๒๓ 
 

 

ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาการจัดอบรม ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สถานะ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-office และ
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เบื้องต้น 

จรูญพันธ์ ณัฐ  
วราภรณ์ 

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๖ และ วันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์ อัคร
เดช สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๔ และ วันที่ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์ อัคร
เดช สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๒ และ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva เพ่ือ
การออกแบบประชาสัมพันธ์ 
- จัดอบรมวันละ 2 รอบๆ ละ ๒๕ คน 

ผศ.ดร.ขวัญใจ  
อ.อภิรักษ์ 

ด าเนินการแล้ว 

เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๑. โครงการอบรม Google for Education รุ่น 
Teaching and Learning ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 
๒. โครงการอบรม Google for Education รุ่น 
Teaching and Learning ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

- วิทยากรจาก 
บริษัท 

The S Curve 
 

- วิทยากรจาก
บริษัท The S 

Curve 

เตรียมจัด
โครงการ 

เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ๑. โครงการอบรมการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 

อโณทัย,  ลลิสา เตรียมจัด
โครงการ 

เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ๑. อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11 
- จัดอบรมวันละ 2 รอบๆ รอบละ ๒๕ คน 
๒. ระบบ DSS (ส าหรับผู้บริหาร) 

อ.อภิรักษ์ อัคร
เดช สุธาสิน ี

เตรียมจัด
โครงการ 

 

หมายเหตุ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อาจส่งผลให้ก าหนดการจัดโครงการอบรมมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ https://itcenter.ssru.ac.th หรือข่าวประชาสัมพันธ์บนระบบ e-office 

 
 
 
 
 
 
 

https://itcenter.ssru.ac.th/


๒๔ 
 

 

 ๔.๔ จัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตราฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดสอบโครงการพัฒนาทักษะมาตราฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้กับนักศึกษา ปีที่ ๓ และปีที่ ๔ ที่มีความประสงค์จะยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ล่าช้า ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ มีนักศึกษาสมัครสอบจ านวน ๖๕๐ คน สอบผ่าน
เกณฑ์ ๔๘๐ คน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๒๕ 
 

 

 ๔.๕ รายงานบอกรับวารสาร ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่ า จากการส ารวจความ
ต้องการใช้วารสารจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอรายงานการบอกรับวารสารประจ าปี 
๒๕๖๕ โดยบอกรับวารสารต่างประเทศ จ านวน ๒๑ ชื่อเรื่อง ซึ่งปรับการบอกรับจากตัวเล่มเป็นการบอกรับวารสาร
ออนไลน์ จ านวน ๑๗ ชื่อเรื่อง ส่วน ๔ ชื่อเรื่องยังคงเป็นตัวเล่มเนื่องจากไม่มีออนไลน์ ส่วนวารสาร/นิตยสารภาษาไทย
จะบอกรับ จ านวน ๓๑ ชื่อเรื่อง จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือทราบ  

 น าเสนอโดย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

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



๒๖ 
 

 

 ๔.๖ รายงานความคืบหน้าการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์ 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั้น และจะต้องจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลและ
เผยแพร่หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดมนุษย์เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าชมได้ที่
เมนูห้องสมุดมนุษย์ ปัจจุบันมีหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ๑๑ เล่ม ดังนี้ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

 น าเสนอโดย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๒๗ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ๑๑ เล่ม 
 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 ๔.๗ รายงานเกณฑ์การคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและแบบฟอร์มเสนอ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิ์ชัย พนักงานการเงินและบัญชี แจ้งว่า ตามที่ ฝ่ายพัฒนาระบบงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ส่ง เกณฑ์การคัดเลือกกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและแบบฟอร์มเสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นั้น 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   
เพ่ือน าไป คัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและแบบฟอร์มเสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังแบบ 

 น าเสนอโดย: นางสาวสุณีพร  ศรีฤทธิ์ชัย  พนักงานการเงินและบัญชี 

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



๓๐ 
 

 

 ๔.๘ รายงานรอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕  

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า
รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน 
๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) และ๒) 
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุ
ตามตัวชี้วัด จ านวน  ๕ ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๘ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานภายในวันที่  ๑๕ ของเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกัน
คุณภาพ 

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



๓๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1 2 3 4 5
ผลการ

ด าเนินงาน
คะแนน คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน  าหนัก
ผลการด าเนินงาน คะแนน คะแนนเฉล่ียถ่วง

น  าหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 11.25 5.7956 0.0000

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ............................

1.5.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรท่ีเข้ำสู่

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 13.16 1 1.45 1 - - - - 1 4.00 5.0000 0.3519 0.0000 0.00

1.5.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ภำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ 89.74 72.00 1.45 4.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00             100.00 5.0000 0.3519 0.0000 0.00

1.6 มหำวิทยำลัยผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ : ITA

1.6 มหำวิทยำลัยผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำน

หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน

ร้อยละ 91.46 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00  N/A 1.0000 0.0704 0.0000 0.00

1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในกำร

ขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยตำม

ทิศทำงท่ีก ำหนดไว้

1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในกำร

ขับเคล่ือนมหำวิทยำลัยตำม

ทิศทำงท่ีก ำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดทิศ

ทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
(8)

ร้อยละ 91.66 100.00 2.00 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 50 20.0000 1.9417 0.0000 0.00

1.8.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

เก่ียวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย

ร้อยละ 13.16 90.00 1.45 10.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 88 4.0000 0.2816 0.0000 0.00

1.8.2 ร้อยละของกำรประหยัดงบประมำณจำกกำร

ใช้ไฟฟ้ำและน้ ำเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ 28.57 5.00 5.00

ระดับหน่วยงาน (กรณีหน่วยงานท่ีไม่

มิเตอร์ของตัวเอง)

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรมำตรกำร

ประหยัดพลังงำน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 N/A 1.0000 0.0704 0.0000 0.00

1.8.3 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ

มหำวิทยำลัยดิจิทัล  
(9)

ระบบ 2 2.00 1 - - - 1 2 N/A 1.0000 0.0971 0.0000 0.00

2.00 3.1825 0.0000

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ............................

2.6 มหำวิทยำลัยสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือ

ใช้ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ

2.1 (2.6) ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้

ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ

2.6.1 เงินรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร เป็นท่ี

ปรึกษำ (11)

บำท  -  - -          500,000 2 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 318,250 3.1825 0.3090 0.0000 0.00

6.35 3.7402 0.0000

ยุทธศาสตร์หน่วยงาน : ............................

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดอันดับ

มหำวิทยำลัย (13)

ร้อยละ 100.00 80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

57.1 1.0000 0.0971

0.0000 0.00

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหำวิทยำลัย

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหำวิทยำลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ำยท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย

ร้อยละ 100.00 90.00 1.45 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

100 5.0000

0.3519 0.0000 0.00

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ

ท่ีมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

100 5.0000

0.3519 0.0000 0.00

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงควำมร่วมมือในประเทศท่ีมี

กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

ร้อยละ 80.00 1.45 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

100 5.0000

0.3519 0.0000 0.00

1.00 1.0000 0.0000

ควำมส ำเร็จตำมแนวทำงของ

ตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร์ท่ี 3 

สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ

เครือข่ำยและขยำยกำรยก

ย่องระดับนำนำชำติ

3.1 (3.1) ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 (S) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แนวทำงตัวช้ีวัด ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัด

อันดับมหำวิทยำลัย

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

100.00 5 1.00 1 1 2 3 4 5 11 1.0000 0.0485 0.0000 0.00

หมำยเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส ำคัญ   20.60 4.6755 0.0000

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

หมายเหตุ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

1.8 มหำวิทยำลัยมีกำร

บริหำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ี

 และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ท่ีรองรับกำรด ำเนินกำรตำม

พันธกิจได้อย่ำงครบถ้วนและ

เกิดควำมประหยัด

งบประมำณ รวมถึงมีการ

บริหารจัดการดัวยระบบ

ดิจิทัล

1.8 มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำร

จัดกำรอำคำรสถำนท่ี และส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกท่ีรองรับ

กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้

อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำม

ประหยัดงบประมำณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวย

ระบบดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

ผลการประเมนิตนเอง ผลการยืนยัน ร้อยละ
ความก้าวหน้า

1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง 

ท้ังควำมรู้ ทักษะและทัศนคติ

ในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง ท้ัง

ควำมรู้ ทักษะและทัศนคติใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

3.6  มหำวิทยำลัยมีกำร

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมควำม

ร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถิน่

3.3 (3.6) ส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศมี

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยใน

ประเทศและท้องถ่ิน    

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

(มหาวิทยาลัย)

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

(หน่วยงาน)
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน (ระบุ)

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก

ช่วงปรับ

เกณฑ์การ

ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ



๓๒ 
 

 

 ๔.๙ รายงานผล รอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕)  และติดตามผล
การด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือน (กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวช้ีวัด 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่ า
ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 ๑  แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) 

 ๒  แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการ
จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  

 ในรอบ ๔ เดือนอยู่ระหว่างด าเนินการ ทั้ง ๒ ระบบ และระบบงานทะเบียนเพ่ือบริหาร
การศึกษา ให้รองรับการใช้งาน Digital Transcript อยู่ระหว่าด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
 ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในรอบ ๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕) ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๔ 
ตัวชี้วัด และเหลืออีก ๓ ตัวชี้วัดที่อยู่หว่างด าเนินการ ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดที่  ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย (QS Stars) 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) 

 ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๔ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ -  มกราคม 
๒๕๖๕)  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด(กิจกรรมย่อย)ระดับคะแนน N/A บรรลุ จ านวน ๑ 
ตัวชี้วัด ๓.๙ จ านวนหนังสือ สื่อการสอน หรือสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดซื้อ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๘ ตัวชี้วัด         และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดส้ร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามแผนการ
ขับเคลื่อนการจัดอันดันมหาวิทยาลัยและมีการรายงานความก้าวหน้า และแจ้งปัญหา/อุปสรรคที่พบระหว่าง
ด าเนินงานต่อผู้ก ากับตัวชี้วัดทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานกับหน่วยงานที่รับมอบหมาย
ตัวชี้วัดทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ  
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 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกัน
คุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
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รายละเอียดตัวชี วัด ผลการด าเนินงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 4 เดือน
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ผู้รำยงำน นำงชนิดำ  ชิรำพฤกษ์

ล าดับขั นตอนการด าเนินงาน ช่ือระบบ วันท่ีรับได้รับการอนุมัติ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขั นตอนด าเนินการ
1. พัฒนำระบบ Payment 
Online (ระบบกำรจ่ำยค่ำ
เทอม และบริกำรด้ำน
กำรศึกษำต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ออนไลน์) (ด ำเนินกำร ใน
ปีงบประมำณ 2565)

ก ำลังพัฒนำระบบงำนทะเบียน
เพ่ือบริหำรกำรศึกษำ ให้รองรับ
กำรใช้งำน Digital Transcript 
เพ่ือให้สำมำรถน ำระบบข้ึนใช้งำน
เดือนมีนำคม 2565

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2. กองคลัง 
3. กองบริกำรกำรศึกษำ
4. กองแผน
5.หน่วยงำนภำยนอก (อว.)

ระบบเช่ือมโยงกับ Digital 
Transcript (พัฒนำระบบให้
เช่ือมโยงกับระบบกำรจัดท ำ
เอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำใน
รูปแบบดิจิทัล) (ด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ 2565)

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2. กองคลัง 
3. กองบริกำรกำรศึกษำ
4. กองแผน
5.หน่วยงำนภำยนอก (อว.)

1.8.3 จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล

 1. เสนอแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ
มหำวิทยำลัยดิจิทัล
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรส ำหรับมหำวิทยำลัยดิจิทัล
3. ประชุมจัดท ำแผนด ำเนินงำน
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำหรับมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
(แผนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ส ำหรับมหำวิทยำลัยดิจิทัล ให้
เช่ือมโยงระหว่ำง ระบบบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัย กับ 
ระบบจัดกำรเรียนกำรสอน) 
(ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ 
2565)
4. ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรส ำหรับ
มหำวิทยำลัยดิจิทัล
4.1  แผนพัฒนำระบบ Payment
 Online (ระบบกำรจ่ำยค่ำเทอม 
และบริกำรด้ำนกำรศึกษำต่ำง ๆ 
ในรูปแบบออนไลน์) (ด ำเนินกำร 
ในปีงบประมำณ 2565)
4.2  แผนพัฒนำระบบให้
เช่ือมโยงกับ Digital Transcript 
(พัฒนำระบบให้เช่ือมโยงกับ
ระบบกำรจัดท ำเอกสำรส ำคัญ
ทำงกำรศึกษำในรูปแบบดิจิทัล) 
(ด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ 
2565)



๓๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

๓.๑.๑. รายเดือน 

 
 



๓๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๔ เดือน 
 

 



๔๐ 
 

 



๔๑ 
 

 

 ๔.๑๐ การดูแล Meta Business Suite ของส านักวิทยบริการและเทคดนโลยีสารสนเทศ 
และผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย 

 นายธนชาติ  นาที เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แจ้งว่า ตามที่ Facebook Business Suite ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น Meta Business Suite หรือชื่อที่เรียกกันในภาษาไทย “เฟสบุ๊ค แฟนเพจ” เฟสบุ๊ค แฟนเพจ คืออะไร 
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ เป็นบัญชีธุรกิจที่เป็นแทนของบริษัทหรือองค์กร มีลักษณะคล้ายกับโปรไฟล์ Facebook แต่มี
เครื่องมือเฉพาะส าหรับการจัดการข้อมูลต่างๆ บนแฟนเพจ  ในการนี้ Admin Facebook Fanpage มีต าแหน่ง
อะไรบ้าง 

 ๑. ผู้ดูแล  

 ๒ ผู้แก้ไข 

 ๓. ผู้ควบคุม 

 ๔ ลงโฆษณา 

 ๕. ผู้วิเคราะห์ 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นายธนชาติ  นาที  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๒ 
 

 

 ๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 

 นางสาวรักชนก  รัตนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งว่า แจ้งว่า ตามตัวชี้วัด ๑.๗.๑     
ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยายาลัย จึงขอแจ้งผลและน าเสนอที่ประชุมเพ่ือให้
รับทราบแผนการด าเนินงานตามนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าประสงค์คือบุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตาม
ทิศทางท่ีก าหนดไว้  ดังนี้ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาวรัชนก  รัตนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๓ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

นโยบายหรือแนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัดนโยบาย/แนว
ปฏิบัติ 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับ/ผู้รับผิดชอบ 

ระดับหน่วยงาน 
๑.นโยบายด้าน การประหยัด
พลังงานและลดขั้นตอนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.ร้อยละบุคลากรรับรู้
รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
 

๑.ร้อยละ ๙๐ 
 

๑. ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน ๔๘ คน มีการรับรู้
รับทราบการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านการสื่อสารทุก
ช่องทางของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้/ 
น.ส.รักชนก รัตนะ 

 

 ๒.ร้อยละการ
ประสานงานและ
ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.ร้อยละ ๙๐ ๒. ผู้บริหารและบุคลากร
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสเทศ จ านวน 
๔๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม
และให้ความร่วมมือ
ประสานงานและปฏิบัติงาน
จากการประชาสัมพันธ์
ภายในหน่วยงานจากการใช้
เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๑๐๐ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ประกันคุณภาพและ
รายได้/ 
น.ส.รักชนก รัตนะ 

ระดับมหาวิทยาลัย 
     

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

 ๔.๑๒ การปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามค าสั่ง ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจากในค าสั่งดังกล่าว
มีผู้บริหารหมดวาระการด ารงต าแหน่งลงและยังไม่ได้มีการปรับปรุงค าสั่งฉบับใหม่ ดังนั้นจึงขอปรับปรุงค าสั่งแต่ง
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๒ (ตุลาคม – มกราคม ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิชาการศึกษา แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับงบประมาณที่ได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ บาท และมีการ
ปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท จึงเหลืองบประมาณที่ได้บริหาร เป็น
จ านวนทั้งสิ้น ๔๗,๑๙๖,๔๓๐ บาท 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ส านักฯ พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

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



๔๘ 
 

 

 ๕.๒ การจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของศูนย์วิทยบริการ 

 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ แจ้งว่า ตามที่ศูนย์
วิทยบริการได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยนั้น ดังนั้นจึงขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่มีบริษัทมาน าเสนอ
ข้อมูล จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือพิจารณา 

 น าเสนอโดย: อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 
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 ๕.๓ หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น และได้จัดกิจกรรม
เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์วิทยบริการขอเสนอรายชื่อ
ผู้ที่จะมาเป็นหนังสือมีชีวืตสวนสุนันทาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อ จ านวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 ๒. รองศาสตราจารย ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 ๓. คุณสุชล สุขเกษม จากศูนย์การเรียนรู้สารภี จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๔. นายกุลวัฒน อิมะไชย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ จากศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา
และด าเนินการคัดเลือกจ านวน ๒ ท่าน เพื่อจัดท าหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทาต่อไป 

 น าเสนอโดย: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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เลิกประชุมเวลา  ..................................... น. 

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕   


