
 
 

               ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที ่๕ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 
 --------------------------------- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที ่๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานผลการโอนงบประมาณ จ านวน ๑ รายการ (โดยนางสาววาสนา    

แสงพรหม) 

๔.๒ รายงานรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๘ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) (โดยนางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

๔.๓ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ 
– เมษายน ๒๕๖๕ และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม 
๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวน
ระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของ
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (โดยนางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) (โดยนางสาววาสนา  
แสงพรหม) 

๕.๒ ความร่วมมือเครือข่าย (MOU/MOA) (โดยนางชนิดา  ชิราพฤกษ์) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  



๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 
----------------------------------------- 

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

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



๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม  
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 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
…………………………………...……………………………....…………………………………………………………….............................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
……………...………………………….....................……....................……………………. (รายงานการประชุมแนบท้ายวาระ)



๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓  

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๔/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet 
 

----------------------------------------------- 
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. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง  กรรมการ 
๑๑. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี  กรรมการ 
๑๒. นายธเนตร  มะนิก  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสมใจ  อินทรวารี กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางหัตถยารักษ ์  เอมศรีกุล  
๒. นางสาวนุชจรี  เกตุสุวรรณ์  

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

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดประชุมออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Google Meet  

 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

 ๔.๑ รายงานการจัดเตรียมโครงการอบรมความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และการบั งคับใช้ 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ส าหรับสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดด้ าเนินการจัดโครงการอบรม "ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ส าหรับสถานศึกษา" ผ่านระบบออนไลน์ (Google 
Meet) โดยคุณยงเกียรติ สนเทศอดิศัย บริษัท ไซเบอร์ตรอน (Cybertron Co., Ltd.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์และการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รู้บทบาทหน้าที่และข้อจ ากัดของตน เพ่ือเลี่ยงการ
ละเมิดสิทธิทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นส าหรับสถานศึกษา  และเป็น
การตอบตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงขององค์กรอีกด้วย จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๑) 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง Digital Transcript 

อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่ า ตามที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท าระบบ Digital Transcript ร่วมกับกองบริการการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้
ด าเนินการจัดท าระบบเรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และก าลังด าเนินการในส่วนของการขึ้นใช้งานระบบจริง ทั้งนี้ทางกองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ
ขอเอกสารส าคัญทางการศึกษาแบบออนไลน์แล้ว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๒) 

 

 

 

 

รอบอบรม จ านวน
ผู้สมัครอบรม 

จ านวนผู้เข้า
อบรม (รวม

วิทยากร 
และทีมงาน) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบประเมิน 

(ทั้งหมด) 

จ านวนผู้ได้รับใบ 
Certificate 

วันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ ๑๙๐ ๑๙๖ ๑๖๖ ๑๓๕ 

รวม ๑๙๐ ๑๙๖ ๑๖๖ ๑๓๕ 
จากจ านวนผู้สมัครอบรม ๑๙๐ คน 
   

เงื่อนไข ตอบประเมิน ไม่ตอบประเมิน   
เข้าร่วมอบรม ครบ 
๘๐% ๑๓๕ ๖   
เข้าร่วมอบรมไม่ครบ 
๘๐% ๑๔ ๙   
ไม่เข้าร่วม ๒ ๒๔   

รวม ๑๕๑ ๓๙ ๑๙๐ 



๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๗  

 

 ๔.๓ รายงานตารางกิจกรรมวิชาการบริการข้อมูลที่ระบบ reg.ssru.ac.th ประจ าเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามที่กอง
บริการการศึกษาแจ้งตารางกิจกรรมวิชาการบริการข้อมูลที่ reg.ssru.ac.th ประจ าเดือน เมษายน - พฤษภาคม 
๒๕๖๕ มานั้น เพ่ือให้การบริการนักศึกษาและคณาจารย์ผ่านเว็บไซต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
 

 
 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๘  

 

 ๔.๔ รายงานความคืบหน้าก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สารสนเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์เทคโนยีสารสนเทศจึงสรุปแผนการ
อบรม และรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๙  

 

ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาการจัด
อบรม 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สถานะ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-office 
และการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเบื้องต้น 

จรูญพันธ์ ณัฐ  
วราภรณ์ 

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๖ และ 
วันที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11.1 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์ อัครเดช 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๔ และ 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม 

๒๕๖๔ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11.1 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

อ.อภิรักษ์ อัครเดช 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

วันที่ ๑๒ และ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva 
เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ 
- จดัอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

ผศ.ดร.ขวัญใจ  
อ.อภิรักษ์ 

ด าเนินการแล้ว 

เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๑. โครงการอบรม Google for 
Education รุ่น Teaching and Learning 
ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
๒. โครงการอบรม Google for 
Education รุ่น Teaching and Learning 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

- วิทยากรจาก 
บริษัท 

The S Curve 
 

- วิทยากรจาก
บริษัท The S 

Curve 

เตรียมจัด
โครงการ 

๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 

อโณทัย ลลิสา ด าเนินการแล้ว 

๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11.1 
- จัดอบรม ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน (รอบเช้า 
และรอบบ่าย) 
 

อ.อภิรักษ์ อัครเดช 
สุธาสิน ี

เตรียมจัด
โครงการ 

 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 



๑๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๐  

 

 ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและ
รายได้ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน  ฝ่ายงานประกันคุณภาพ ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพ จึงขอรายงานการติดตาม 
และประเมินผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ 
เดือน ของมหาวิทยาลัยและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทราบ ดังนี้ 

 โดยผลการประเมินมีความเสี่ยงที่ต้องน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย  ด้าน
ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับหน่วยงาน จ านวน ๕ ด้าน  จ านวน ๑๒ ความเสี่ยง และการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน จ านวน ๔๘ งาน เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับทราบแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถ
แสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๕ ส่วน (๕ Quadrant) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ (เอกสารแนบท้ายสรุป
รายงานการประชุม หมายเลข ๔.๕) 

 

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 

โอกาสท่ีจะเกดิความเสี่ยง     
Risk Appetite Boundary 



๑๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๑  

 

 
 

รายงานผลประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย 
                   แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระดับมหาวิทยาลัย ด้านภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากระดับความ
เสี่ยงสูง คะแนนความเสี่ยง ๑๒ คะแนน มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  คะแนนความเสี่ยง ๙  คะแนน โดยมีคะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ ๒๕.๐๐ เปอร์เซ็นต ์
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สถานะของความเสี่ยง

ภยัคกุคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก่อนการควบคมุ หลงัการควบคมุ2



๑๒ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๒  

 

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับมหาวิทยาลัย 
 

กิจกรรม วันที่ด าเนินการ 
๑.ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๔ 
๒.จัดท าแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.-ธ.ค.๖๔ 
๓.สร้างเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕ 

๔.อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.ค.-พ.ค.๖๕ 

๕.ด าเนินการตามแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 
๖.ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.ค.-ก.ย.๖๕ 

๗.น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแผนป้องกันภัยคุกคามทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.๖๕ 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๓  
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๑๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๔  

 

กิจกรรมท่ีเหลืออยู่ 
 

                  ความเสี่ยง สถานะของความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม 

สถานะของความเสี่ยง
หลังการควบคุม 

กิจกรรมท่ีหน่วยงาน 
ด าเนินการแล้ว 

-ติดตามและประเมินผล    2 ๑. ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด      ๒๕      ๙  -วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 -ก าหนดกลยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 -ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

-ติดตามและประเมินผล    ๒. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อ
การก าหนดยุทธศาสตร์ 

     ๒๕      ๙  -วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 -ก าหนดกลยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 -ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

-ติดตามและปรับปรุง 
-รายงานการปรับปรุง 

3 ๓. โรคระบาด 
 

๔     ๔ -จัดท าแผน 
-ด าเนินการตามแผน 

-ติดตามและปรับปรุง 
-รายงานการปรับปรุง 

๔.การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการถูกแทนท่ีด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              ๖     ๖ -จัดท าแผน 
-ด าเนินการตามแผน 

-ติดตามและปรับปรุง 
-รายงานการปรับปรุง 

๕.ไฟฟ้าดับ 
 

     ๙     ๙ -จัดท าแผน 
-ด าเนินการตามแผน 

-เข้าร่วมกิจกรรม 
-ติดตามและการประเมิน 
 ประเมินและปรับปรุง 

๖.การเกิดเหตุอัคคีภัย 

 

              ๒     ๒ -แต่งตั้งคณะกรรมการ 
-สื่อสารและเผยแพร่ 
 ด าเนินการตามแผน 

-ติดตามการประเมิน 
-น าผลมาประเมินและปรับปรุง 

๗. ภัยคุกคามทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     ๙     ๙ -จัดท าแผน 
-สร้างเครื่องมือด าเนินการตามแผนอบรม 

-ให้ค าปรึกษา ๘. การเปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ
หน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

             ๖     ๖ -วิเคราะห์ 
-สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 

 
-ให้ค าปรึกษา ๙. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
             ๑    ๑ -วิเคราะห์ 

-สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 
-ให้ค าปรึกษา ๑๐.การรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ตรวจผ่าน

มาตรฐาน 
            ๑    ๑ -วิเคราะห์ 

-สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 



๑๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๕  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ให้ค าปรึกษา ๑๑. การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการ
รายเดิม 

            ๑    ๑ -วิเคราะห์ 
-สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 

-ให้ค าปรึกษา 
 

๑๒. การจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความผูกขาดกับผู้ประกอบการ
รายเดิม 

            ๑    ๑ -วิเคราะห์ 
-สื่อสารความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 



๑๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๖  

 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน ด้านกลยุทธ์ จ านวน  ๒ ความ
เสี่ยง ได้แก่ 
    ๑.๑  ผลการปฏิบัติราชการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด จากระดับความเสี่ยงสูง คะแนน
ความเสี่ยง ๒๕ คะแนน มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  คะแนนความเสี่ยง ๙  คะแนน โดยมีคะแนนความเสี่ยงที่
ลดลงเท่ากับ ๖๔.๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
    ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ จากระดับ
ความเสี่ยงสูง คะแนน ความเสี่ยง ๒๕ คะแนน มาเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง  คะแนนความเสี่ยง ๙  คะแนน โดยมี
คะแนนความเสี่ยงที่ลดลงเท่ากับ ๖๔.๐๐ เปอร์เซ็นต ์
    การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน    
จ านวน ๔๘ งาน งานที่มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จ านวน ๕ งาน และงานที่ไม่มี
ความเสี่ยง ๔๓ งาน 
    งานที่มีความเสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค โควิด- 19 จ านวน ๕ งาน 
ดังนี้ 
 

          งาน ความเสี่ยง การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

4 ๑.งานจัดประชุม สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค     

โควิด-19 

-จัดประชุมออนไลน์ 
 

๒.งานบริการวิชาการ สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค     

โควิด-19 

-จัดที่นั่งตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙
(อาจารย์+เจ้าหน้าที่) 
 

5 ๓.งานการอบรม ICT สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค     

โควิด-19 

-จัดอบรมออนไลน์ 
 

๔.งานบริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค     
โควิด-19 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการนักศึกษา 
- จัดที่นั่งตามมาตรการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ 
(อาจารย์+เจ้าหน้าที่) 
 

๕. งานบริการยืม-คืน 
 

สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรค         

โควิด-19 

-บริการส่งหนังสือถึงบ้านผ่านขนส่งเอกชน 
 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 



๑๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๗  

 

 

 ๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระดับหน่วยงาน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและ
รายได้ แจ้งว่า ตามที่กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้มอบให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 
ระดับหน่วยงาน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือทราบ 
(เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๘  

 

 

 

 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
6 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
7 สร้างสังคมท่ีไม่

ทนต่อการทุจริต 

๑.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ       ๗๕ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิง
นโยบาย 

๒.๑ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 

     ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๒ โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน       ๙๐ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนาระบบ
ป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

โครงการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร 

      ๔.๕ ๔.๗๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

โครงการจัดการข้อร้องเรียน ≤๕  ≤๕ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๕   รอบ ๖ เดือน

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน



๑๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๑๙  

 

 ๔.๗ รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์  ธนกุลวุฒิโรจน์  รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและ
รายได้ แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน ได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดท าการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ดังนั้น ฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
ดังนี้ 

 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ กระบวนการ และระดับหน่วยงาน จ านวน ๔ กระบวนการ จากรายงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายทุกกระบวนการไม่มีปัญหาและอุปสรรคและสามารถควบคุมได้ทุก
กระบวนการ 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ ทั้งนี้ขอฝาก
ให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในแต่ละเดือนให้ครบทุกรายการ 

 

 

 



๒๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๒๐  

 

 ๔.๘ รายงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๗ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ซึ่งส านักวิทย
บริการได้ด าเนินการไปแล้ว ๑ ระบบ ได้แก่ ระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้าน
การศึกษาต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ทั้งนี้ผลการด าเนินงาน N/A เนื่องจากส านักวิทยบริการฯ ต้องด าเนินการทั้งปี
ถึงจะบรรลุ และ๒) ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุตามตัวชี้วัด จ านวน  ๖ ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๗ คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ทั้งนี้ 
ตัวชี้วัด ๓.๖.๒ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายตัวชี้วัดนี้หน่วยงานเจ้าภาพแจ้งว่าต้องเป็นเครือข่ายห้องสมุด
เท่านั้นถึงจะได้คะแนน ดังนั้นจึงฝากให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาและด าเนินการต่อไป และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
รอบ ๗ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานภายในวันที่  ๒๐ ของเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพขอรายงานแผนผลักดันตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานรอบ ๗ 
เดือน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด ตามเอกสารแนบดังกล่าว และตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕) จากการรายงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ และขอ
ติดตามรอบ ๗ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) ว่าทั้ง ๒ ศูนย์ และส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีข้อร้องเรียนหรือไม่ จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้ง
รายงานต่อทีป่ระชุม  ดังกล่าว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๘)
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ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
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 ๔.๙ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม
๒๕๖๕)  และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๗ 
เดือน (มีนาคม ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการ
ส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) 

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

 ๔.๑  แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) รองบประมาณด าเนินการ 

 ๔.๒  แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 

 ในรอบ ๖ เดือน (มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript ตามแผนด าเนิงานดังนี้ 

 ๑.๑ แผนการด าเนินงานโครงการ 

 ๑.๒ แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 

 ๑.๓ แผนการทดสอบ 

 ๑.๔ แผนการอบรมผู้ใช้งาน 

 ในไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนที่ ๑.๓ ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปนี้ ตามแผนด าเนินงานทั้งหมด 
๑๕ ขั้นตอน(ตามเอกสารแนบ) และด าเนินการขั้นที่ ๘ ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปนี้ร่วมกับคณะท างานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 ในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสน
สนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด และเหลืออีก ๒ ตัวชี้วัด
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
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__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๒๕  

 

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

 ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) 

 ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม 
๒๕๖๕)  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด (กิจกรรมย่อย) ระดับคะแนน N/A จ านวน ๙ ตัวชี้วัด 
และบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๓ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๖ ตัวชี้วัดตาม (เอกสารแนบ) 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผ่านผู้บริหารหน่วยงานทุกคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านักฯและ
โรงเรียนสาธิต ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานที่รับมอบหมายตัวชี้วัดทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๙)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๒๖  

 

ตารางแผนปฏิบัติงานและระยะเวลาด าเนินการระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ
ระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดท ำและน ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร (kick of meeting)  ซ่ึงประกอบด้วยแผนงำนดังต่อไปน้ี 
1.1 แผนการด าเนินงานโครงการ 
1.2 แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 
1.3 แผนการทดสอบ
1.4 แผนการอบรมผู้ใช้งาน

2. ส่งมอบงำนงวดท่ี 1 ดังน้ี
2.1 ส่งมอบแผนงานโครงการ (Project Implementation Plan)
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3. ศึกษำ วิเครำะห์ กระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมระบบงำนทะเบียนเพ่ือบริหำรกำรศึกษำ (Smart 
Student Service) ท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน

4. ประชุมยืนยันกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบร่วมกับผู้ใช้งำนและคณะท ำงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ

5. ส่งมอบงำนงวดท่ี 2 ดังน้ี
5.1  ส่งมอบรายงานการออกแบบระบบงาน (Functional Specification)  จ านวน 1 ชุด
ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศฯ ตำมรำยงำนกำรออกแบบระบบงำน (Functional Specification)  
ท่ียืนยันกำรออกแบบร่วมกับผู้ใช้งำน และคณะท ำงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

7. ติดต้ังโปรแกรมระบบสำรสนเทศฯ บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส ำหรับทดสอบระบบ (Test Server) ท่ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจัดเตรียมไว้

8. ทดสอบโปรแกรมระบบงำนดังต่อไปน้ีร่วมกับคณะท ำงำนของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

9. ส่งมอบงำนงวดท่ี 3  ดังน้ี
9.1 รายงานผลการทดสอบจ านวน 1 ชุด
ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

10. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบงำน (User Manual) ส ำหรับผู้ใช้งำนและผู้ดูแลระบบ

11. จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังน้ี
11.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ
11.2 กลุ่มดูแลระบบ

12. ด ำเนินกำรติดต้ังระบบและเช่ือมต่อกำรท ำงำนกับระบบบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส ำหรับใช้งำนจริง 
(Production Server) ท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำจัดเตรียมไว้ให้

14. ส่งมอบงำนงวดท่ี 4 ดังน้ี
14.1 คู่มือการใช้งานระบบงาน (User Manual) ส าหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 ชุด
14.2 ส่งมอบ Source Code พร้อมติดต้ังระบบงาน
ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

15. น ำระบบงำนออกใช้งำนจริง (Go-live)

กิจกรรม
เดือน

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ษ 65 - มี.ค. 66
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มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
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 ๔.๑๐ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีผลการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ 
Digital Transcript ตามแผนด าเนิงานดังนี้ 

 ๑.๑ แผนการด าเนินงานโครงการ  

 ๑.๒ แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 

 ๑.๓ แผนการทดสอบ 

 ๑.๔ แผนการอบรมผู้ใช้งาน 

 ในไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนที่ ๑.๓ ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปนี้ ตามแผนด าเนินงานทั้งหมด 
๑๕ ขั้นตอน ตามเอกสารแนบ ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙)  ด าเนินการขั้นที่ ๘ 
ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปนี้ร่วมกับคณะท างานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)  คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ และในวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานจัดท าแผนผลักดันการ
ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) รอบ ๗ - ๑๒ เดือน (เมษายน - กันยายน 
๒๕๖๕) โดยมีกิจกรรมผลักดันตามแผนดังนี้ 

 ๑) หน่วยงานจัดท าบันทึกรายงานและติดตามผลการด าเนินงานทุกวันที่ ๑๕ - ๒๕ ของเดือน 

 ๒) จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเป้าหมายรายเดือนและรายปี 

 ๓) ผู้ที่รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการน าหลักฐานลงในระบบ Google Drive ทุกเดือน 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
(เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๑๐)   

 

 

 



๓๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๑  

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

หัวข้อ มกรำคม กุมภำพันธ์ มีนำคม
1.8.3 จ านวนระบบ
บริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

2 ระบบ รองฯ ฝ่าย
บริหาร

ส านักวิทย
บริการฯ

กิจกรรมผลักดัน ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
1. พัฒนาระบบ Payment Online 
(อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ)
2. ระบบเช่ือมโยงกับ Digital 
Transcript
ด าเนินการตามกิจกรรมตาม 
แผนการด าเนินงานโครงการ
  1) ประชุมหารือแนวทางการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบร่วมกับ
ผู้ใช้งานและคณะท างานของ
มหาวิทยาลัย
  2) ด าเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ตามรายงานการ
ออกแบบระบบงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
1. พัฒนาระบบ Payment Online(
อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ)
2. ระบบเช่ือมโยงกับ Digital 
Transcript  
  1) ทดสอบโปรแกรมระบบงาน
ร่วมกับคณะท างาน
  2) ติดต้ังโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ฯ บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ส าหรับทดสอบ
ระบบ

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก 
1. พัฒนาระบบ Payment Online(
อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการ)
2. ระบบเช่ือมโยงกับ Digital 
Transcript
  1) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบงาน 
(User Manual) ส าหรับผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลระบบ
  2) จัดการฝึกอบรมการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังน้ี
- กลุ่มผู้ใช้งานระบบ
- กลุ่มดูแลระบบ

เป้าหมาย
ความส าเร็จของ

กิจกรรม

การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
เดือนละ 1 คร้ัง

การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
เดือนละ 1 คร้ัง

จ านวน 1 ระบบ

ค าอธิบายผลการ
ด าเนินงาน

3.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย  
(ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทย
บริการ)

ร้อยละ 
80.00

รองฯ ฝ่าย
บริหาร

ส านักวิทย
บริการฯ

กิจกรรมผลักดัน 1. จัดท าบันทึกรายงานและติดตาม
ผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว เม่ือ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564
2. รายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานเป้าหมายรายเดือน และ
รายปี เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2565
3. ประชุมกรรมการบริหารส านักฯ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แผนการขับเคล่ือนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยทุกเดือน

เป้าหมาย
ความส าเร็จของ

กิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ 10 คิดเป็นร้อยละ 20 คิดเป็นร้อยละ 30

ค าอธิบายผลการ
ด าเนินงาน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนการขับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน
ในไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน)  คิดเป็นร้อยละ 71.43  และในวันท่ี 7 เมษายน 2565 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานจัดท าแผนผลักดันการด าเนินงานตามแผนขับเคล่ือนการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) รอบ ๗ - ๑๒ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕) โดยมีกิจกรรมผลักดันตาม
แผนดังน้ี 
๑) หน่วยงานจัดท าบันทึกรายงานและติดตามผลการด าเนินงานทุกวันท่ี ๑๕ - ๒๕ ของเดือน
๒) จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเป้าหมายรายเดือนและรายปี
๓) ผู้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการน าหลักฐานลงในระบบ Google Drive ทุกเดือน

1. จัดท าบันทึกรายงานและติดตามผลการด าเนินงานทุกวันท่ี 20 -25 ของ
เดือน
2. รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเป้าหมายรายเดือน และรายปี
3. ประชุมกรรมการบริหารส านักฯความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ
ขับเคล่ือนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือน

กิจกรรม/เป้ำหมำยผลักดันกำรด ำเนินงำน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนผลักดันตัวช้ีวัดกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ท่ีมีผลกำรด ำเนินกำรยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ประจ ำเดือน มกรำคม - มีนำคม 2565

ตัวช้ีวัด
ค่ำ

เป้ำหมำย
ผล รอบ 
6 เดือน

ผู้ก ำกับดูแล
ตัวช้ีวัด

หน่วยงำน
เจ้ำภำพ

ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเช่ือมโยงกับ Digital Transcript ตาม
แผนด าเนิงานดังน้ี
1.1แผนการด าเนินงานโครงการ 
1.2 แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 
1.3 แผนการทดสอบ
1.4 แผนการอบรมผู้ใช้งาน
 ในไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64- มี.ค. 2565) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามแผนท่ี 1.3 ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปน้ี ตามแผนด าเนินงานท้ังหมด 15 ข้ันตอน (ตำม
เอกสำรแนบ) 1.8.3 
ด าเนินการข้ันท่ี 8 ทดสอบโปรแกรมระบบงานดังต่อไปน้ีร่วมกับคณะท างานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



๓๒ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๒  

 

 ๔.๑๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ด้วยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นและ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ (เอกสารแนบท้ายสรุป
รายงานการประชุม หมายเลข ๔.๑๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  



๓๘ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๘  

 

 ๔.๑๒ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 นางสาวรักชนก  รัตนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตามนโยบาย 
(แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงาน
การประชุม หมายเลข ๔.๑๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๓๙  

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๔๐ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๔๐  

 

 ๔.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไตรมาส ๒) 

 นางสาวรักชนก  รัตนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตาม
นโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๒) รายละเอียดดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ  



๔๑ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๔๑  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณที่ได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ 
บาท และมีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท และโอน
งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท จึงเหลืองบประมาณที่ได้บริหาร เป็นจ านวน
ทัง้สิ้น ๔๖,๙๔๐,๔๓๐ บาท 

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

 

รายการ จ านวนเงิน 
งบประมาณท่ีได้บริหาร ๔๖,๙๔๐,๔๓๐.๐๐ 

เบิกจ่ายไปแล้ว ๙,๖๒๙,๙๘๗.๖๕ 
ผูกพันงบประมาณ ๑๑,๕๗๙,๘๓๗.๖๗ 

งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๗๓๐,๖๐๔.๖๘ 

   ข้อมูล Update จากระบบ ERP วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

   รวมทั้งพิจารณาการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของส านัก และน าข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
ในการพัฒนาส านักต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในส านักฯ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผนที่ก าหนดไว้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องของการ
เบิกจ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นไปตามแผน ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการเบิกจ่ายให้แก่
คณะกรรมการบริหารส านักฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารส านักฯ จะได้ช่วยกันพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ท า
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า และไม่เป็นไปตามแผน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ร่วมกันพิจารณา
เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม – 
มีนาคม ๒๕๖๕) 



๔๒ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๕ หนา้ ๔๒  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 

          (นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 
                                                     ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม  



๔๓ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

 ๔.๑ รายงานผลการโอนงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑ รายการ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน ๑ รายการ และผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  ดังนี้ 

 ๑. โอนงบประมาณการปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ ให้เป็น SSRU Digital Library เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน Flag Ship หรือ Agenda ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากยอดงบประมาณ
เดิมที่มี ๒,๙๘๕,๘๐๐ บาท จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิม ๘,๐๑๔,๒๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
มีมติเห็นควรให้หน่วยงานทบทวนตรวจสอบงบประมาณ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงจ าเป็นต้องปรับ
งบประมาณลง ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการด าเนินการ เรื่องดังกล่าวและหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารในกรณี
ที่ด าเนินการเป็นเชิงนโยบาย เพื่อมหาวิทยาลัยต้องจัดหางบประมาณสนับสนุน  จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๔ 
 

 

  ๔.๒ รายงานรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จ านวน ๑๓ ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) และ๒) ตัวชี้วัด
ที่ ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็ จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตาม
ตัวชี้วัด จ านวน  ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ และ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๘ คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๓๓ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานภายในวันที่  
๒๐ ของเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕   ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๘ ตัวชี้วัด ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

 



๔๕ 
 

 

 
 
หมายเหตุ*** ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย รอบ ๘-๑๒ เดือน(เมษายน-

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 
               ตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(๗) 
ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและลดขั้นตอนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้ด าเนินการถ่ายทอด
แผนการด าเนินงานตามนโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่
บุคลากรในหน่วยงาน  

จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมษายน ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน ระบุหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เมษายน ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) 
จากการรายงานของส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ   และขอติดตามรอบ ๘ เดือน 
(พฤษภาคม ๒๕๖๕) ว่าทั้ง ๒ ศูนย์ และส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อ
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ร้องเรียนหรือไม่ จึงขอให้หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งรายงานต่อที่ประชุม 
ดังกล่าว 

               ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

 การด าเนินการในรอบ ๑- ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย และขอให้บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
---------------------------------------------------------------------- 

ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ 
และมีมติให้มีการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยก าหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอ่ืน นั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
มาตรการประหยัดพลังงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติของบุคลากร ดังนี้ 
  มาตรการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 

 ๑. ก าหนดเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นเฉพาะเวลาที่ 
มีผู้ปฏิบัติหน้าที่และปิดเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

 ๒. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักกลางวัน (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ควรเปิดเฉพาะที่มีความ 
จ า เป็นเท่านั้น) 

 ๓. ลดการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณทางเดิน หรือจุดที่มีแสงสว่างจากธรรมชาติ 
 ๔. ไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน เปิด-ปิด เวลา ๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น. หรือค านึงถึงความเหมาะ 

สมตามฤดูกาล 
 มาตรการด้านเครื่องปรับอากาศ 
 ๑. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕- ๒๖ องศาสเซลเซียส ในบริเวณพ้ืนที่ท า งานทั่วไป 
 ๒. การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ให้เปิดก่อนการประชุมไม่เกิน ๑๕ นาที 
 มาตรการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 ๑. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า และถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน 
 ๒. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๐ นาที 
 ๓. ตรวจทานความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อประหยัดกระดาษและพลังงาน 
 ๔. ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด เช่น เครื่องส ารองไฟฟ้า เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและหลังเลิกงาน 
 ๕. ควรใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการท า งาน (Network Printer                   

จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
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 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1 2 3 4 5
ผลกำร

ด ำเนินงำน
คะแนน คะแนนเฉล่ีย

ถ่วงน้ ำหนัก
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนน คะแนนเฉล่ียถ่วง

น้ ำหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 11.25 2.5556 2.8680

1.5.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรท่ีเข้ำสู่

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 13.16 1 1.45 1 - - - - 1 4 5.0000 0.3519 7 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลกำรยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.5.3 ร้อยละของบุคลำกรท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

ภำษำอังกฤษของมหำวทิยำลัย

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 100.00 5.0000 0.3519 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

1.6 มหำวทิยำลัยผ่ำนเกณฑ์

กำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ผ่ำน

หน้ำเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน

ร้อยละ 91.46 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 39.53 1.0000 0.0704 88.37 2.6740 0.1882 88.37 -

1.7 บุคลำกรทุกระดับรับรู้

และมีส่วนร่วมในกำร

ขับเคล่ือนมหำวทิยำลัยตำม

ทิศทำงท่ีก ำหนดไว้

1.7.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรถ่ำยทอดทิศ

ทำงกำรพัฒนำมหำวทิยำลัย 
(7)

ร้อยละ 91.66 100.00 2.00 20.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 50.00 2.5000 0.2427 50.00 2.5000 0.2427 50.00 ผลประเมินตรงกัน

1.8.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรข้อร้องเรียน

เก่ียวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกตำมพันธกิจของมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 13.16 90.00 1.45 10.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 75.00 3.0000 0.2112 87.50 4.7500 0.3343 97.22 0

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 0.00 0.0000 0.0000 0.00 -

1.8.3 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ

มหำวทิยำลัยดิจทัิล 
(8)

ระบบ 2 2.00 1 - - - 1 2 1.00 1.0000 0.0971 N/A 1.0000 0.0971 N/A ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนพบวำ่มี 1 ระบบ คือ Digital Transcript ท่ีด ำเนินกำรเสร็จ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน2.00 5.0000 5.0000

2.1 (2.6) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ

บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้

ในกำรปฏิบัติตำมภำรกิจ

2.6.1 เงินรำยได้จำกกำรบริกำรวชิำกำร เป็นท่ี

ปรึกษำ 
(10)

บำท  -  - -          500,000 2 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 24956500.00 5.0000 0.4854 24956500.00 5.0000 0.4854 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6.35 3.8167 3.5883

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดอันดับ

มหำวทิยำลัย (12)

ร้อยละ 100.00 80.00 2.00 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 71.43 4.1430 0.4022 71.43 4.1430 0.4022 89.29 -

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมใน

กำรพัฒนำและเกิด

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

มหำวทิยำลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ำยท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหำวทิยำลัย

ร้อยละ 100.00 90.00 1.45 5.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือในประเทศ

ท่ีมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 1.45 5.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.3519 100.00 5.0000 0.3519 100.00 0

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงควำมร่วมมือในประเทศท่ีมี

กำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง

ร้อยละ 80.00 1.45 5.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 N/A 1.0000 0.0704 0.00 0.0000 0.0000 0.00 ส ำนักวทิยบรกำรด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 3 โครงกำรห้องสมุดมนุษย์

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 1.00 1.0000 1.0000

3.1 (3.1) ส ำนักวทิยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นท่ี

ยอมรับในระดับชำติและ

นำนำชำติ

3.1.1 (S) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม

แนวทำงตัวช้ีวดั ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัด

อันดับมหำวทิยำลัย

ร้อยละ

ควำมส ำเร็จ

100.00 5 1.00 1 1 2 3 4 5 N/A 1.0000 0.0485 N/A 1.0000 0.0485 N/A อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ

หมำยเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส ำคัญ   20.60 3.1061 3.2063

ผลกำรยืนยัน ร้อยละ
ควำมก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 7 เดือน)

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก

ช่วงปรับ

เกณฑ์การ

ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิตนเอง

1.5 บุคลำกรมีคุณภำพสูง ท้ัง

ควำมรู้ ทักษะและทัศนคติใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหำวทิยำลัยมีกำรบริหำร

จัดกำรอำคำรสถำนท่ี และส่ิง

อ ำนวยควำมสะดวกท่ีรองรับ

กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจได้

อย่ำงครบถ้วนและเกิดควำม

ประหยัดงบประมำณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวย

ระบบดิจิทัล

3.3 (3.6) ส ำนักวทิยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศมี

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม

ควำมร่วมมือกับเครือข่ำยใน

ประเทศและท้องถ่ิน    



๕๑ 
 

 

  

 

 

 



๕๒ 
 

 

 ๔.๓ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
เมษายน ๒๕๖๕)  และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๘ เดือน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบ
บริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แนวทางตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วั ด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

   แผนพัฒนาระบบ Payment Online (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผน พัฒนาระบบการรับช าระเงิน
ต่างๆ  Payment Online ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) 

 - สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่ารับสมัคร ผ่านระบบ Bill Payment จากธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้
 - สามารถรับช าระเงินค่าลงทะเบียนและรับสมัคร ที่น าเข้าจากระบบ Bill Payment ได ้
 - สามารถรับช าระผ่านเคาน์เตอร์ได้ 
 - สามารถรับช าระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และ QR Code ของธนาคารได้ 
 - สามารถสร้างใบส าคัญรับเงินโดยเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน
โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรมได้ เรียบร้อย 
 แผนพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบ
การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 
 ในรอบ ๗ เดือน (เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript ตามแผนด าเนินงานดังนี้ 
 ๑.๑ แผนการด าเนินงานโครงการ 
 ๑.๒ แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ 
 ๑.๓ แผนการทดสอบ 
 ๑.๔ แผนการอบรมผู้ใช้งาน 
 ในรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- เมษายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินงานตามแผนเรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 

  
  
   ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  

 
 
              ในรอบ ๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน จ านวน ๗ ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัวชี้วัด และเหลืออีก ๒ 
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๔  จ านวนหน้าเพจของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/ส านัก (Webometrics) 
   ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ จ านวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน (Webometrics) 
   ส าหรับผลการด าเนินงานระดับมหาวิทยาลัยในรอบ ๑-๗ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน 
๒๕๖๕)  ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทั้งหมด ๙ ตัวชี้วัด (กิจกรรมย่อย) ระดับคะแนน N/A (ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ) จ านวน ๙ ตัวชีว้ัด และบรรลุตามเป้าหมาย จ านวน ๕  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖ และ
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๔ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รายงานผ่านผู้บริหารหน่วยงานทุกคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านักฯ สถาบันฯ หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนสาธิต 
ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทุกเดือนและมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานกับ
หน่วยงานที่รับมอบหมายตัวชี้วัดทุกเดือน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือทราบ  

 
 
 



๕๔ 
 

 

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ) 
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 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (8) 
 

 
 
ด าเนินการระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 



๕๖ 
 

 

 ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ด้านที่ ๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวช้ีวัด 
 

 

 
 
 
 



๕๗ 
 

 



๕๘ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณที่ได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ 
บาท และมีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท และโอน
งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท จึงเหลืองบประมาณที่ได้บริหาร เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๖,๙๔๐,๔๓๐ บาท 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน 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...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
..………………………………………………………………………………………………………………………………........................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
...............................................................................................…………....................……………… (เอกสารแนบท้ายวาระ) 



๕๙ 
 

 

 ๕.๒ ความร่วมมือเครือข่าย (MOU/MOA) 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพแจ้งว่า ตามที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีแนวทางจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสมาคมอีเลิร์นนิ่ง
แห่งประเทศไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและความร่วมมือกับ
เครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพิจารณา  

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

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



๖๐ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
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