
 
 

               ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที ่๘ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๘ สิงหาคม 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 ่๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕   

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ รายงานผลการทดสอบ Google Certified Education Level 1 หลังจัด

โครงการอบรม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิติ
นฤมิต) 

๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) และ
ก าหนดการส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา best practice ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง การมอบหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
Adobe Creative Cloud จ า น วน  ๑ ,๐๐๐  ชุ ด  ใ ห้ แ ต่ ล ะหน่ ว ย ง า น            
(โดยอาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต) 

๔.๔ รายงานรอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) และติดตาม
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมา ๒๕๖๕ 
รอบ ๑๑ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๕) (โดยนางชนิดา  ชิราพกฤษ์) 

๔.๕ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕ และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน (สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวน
ระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (โดยนางชนิดา  ชิราพกฤษ์) 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕  

ณ ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕)  
(โดยนางสาววาสนา  แสงพรหม) 

๕.๒ ขอเชิญชวนหน่วยงานส่งกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (The Best 
Officer Show) เพ่ือน าเสนอผลงานและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ในการท างานที่น าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (โดยนางชนิดา  ชิราพกฤษ์) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)          

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ห้องประชุม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

----------------------------------------- 
 
เริ่มประชุมเวลา ................................................... 
 

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



๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 ๒.๑ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้รายงานการประชุม  

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



๓ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓  

 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที ่๗/๒๕๖๕ 

วันจันทร์ที ่๑๑ กรกฎาคม 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. นางสาวสุภาภรณ์  ใจสุข  กรรมการ 
๑๐. นางสาวกฤษณา  อยู่พวง  กรรมการ 
๑๑. นายธเนตร  มะนิก  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสมใจ  อินทรวารี กรรมการ 
๑๓. นางสาวนุชจร ี  เกตุสุวรรณ์ กรรมการ 
๑๔. นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต 
๒. ว่าที ่ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี   

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

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 
 
 



๔ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๔  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ จัดพิธีท าบุญประจ าปี ๒๕๖๕ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีท าบุญประจ าปี ๒๕๖๕ ขึ้นในวันพุธ
ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพ่ือความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้า
ร่วมในพิธีท าบุญประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ๓๘ แห่งและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยประมาณ เดือน กันยายน 
๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ในส่วนภาคกลาง) 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๓ เทศกาลอาหารชาววัง ส ารับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ
นิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยก าหนดจัดกิจกรรม "เทศกาลอาหารชาววัง ส ารับสวน
สุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย" เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาหารของสวนสุนันทา ในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการ เสวนาวิชาการ สาธิตอาหาร และกิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง และขอเชิญชวนบุคลากร
ร่วมงานระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 
(อาคาร ๒๗)  โดยสวมใส่ชุดผ้าไทย 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๑.๔ กิจกรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ผ้าพระกฐินให้น าไปถวยพระสงฆ์จ าพรรษา ณ พระอารามหลวงฯ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมพิธีสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส 
หัวหน้าส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๕ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๕  

 

มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒.  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขานุการที่ประชุมน าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง ระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง Training Room ๔) 

 นายอโณทัย  อรุณเรือง  หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้อง Training Room ๔) ขณะนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๒ รายงานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
จากระบบ reg.ssru.ac.th 

 นายอโณทัย  อรุณเรือง  หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบให้นักศึกษาท าการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ 
๒๗ มิถุนายน – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้ 

 - นักศึกษารหัส ๕๘-๖๒ เริ่มลงทะเบียนเพ่ิม/ถอนรายวิชา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕        
เวลา ๙.๐๐ น. 

 - นักศึกษารหัส ๖๓ เริ่มลงทะเบียนเ พ่ิม/ถอนรายวิชา วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕                 
เวลา ๙.๐๐ น. 



๖ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๖  

 

 - นักศึกษารหัส ๖๔ เริ่มลงทะเบียนเ พ่ิม/ถอนรายวิชา วันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕                
เวลา ๙.๐๐ น. 

 -  นักศึกษารหัส ๖๕ เริ่มลงทะเบียนเ พ่ิม/ถอนรายวิชา วันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕                       
เวลา ๙.๐๐ น. 

 ทั้งนี้การเข้าระบบเพ่ือท าการลงทะเบียนเรียนนั้น ระบบสามารถด าเนินการได้เรียบร้อยแล้ว               
จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๓ แนวทางการมอบหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จ านวน ๑,๐๐๐ 
ชุด ให้แต่ละหน่วยงาน 

 นายอโณทัย  อรุณเรือง  หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างสิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud จ านวน 
๑,๐๐๐ ชุด เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ด าเนินการจัดสรรจ านวนสิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แต่ละหน่วยงาน และ
ท าการส่งแบบฟอร์มเพ่ือขอข้อมูลแต่ละหน่วยงานเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

๔.๔ รายงานความคืบหน้าก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕) 

 นายอโณทัย  อรุณเรือง  หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สารสนเทศกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าและต่อเนื่อง ดังนั้นทางศูนย์เทคโนยีสารสนเทศจึงสรุปแผนการ
อบรม และรายงานความคืบหน้าการจัดโครงการในแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๔) 

 

 

 

 

 



๗ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๗  

 

ก าหนดการโครงการอบรมให้ความรู้สารสนเทศกับบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ช่วงเวลาการจัด
อบรม 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

สถานะ 

๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบ e-office 
และการใช้งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเบื้องต้น 

จรูญพันธ์,ณัฐ,  
วราภรณ์ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๖ และ ๒๓ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ 

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

อ.อภิรักษ์,อัครเดช, 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

๑๔ และ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

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

อ.อภิรักษ์,อัครเดช, 
สุธาสิน ี

ด าเนินการแล้ว 

๑๒ และ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Canva 
เพ่ือการออกแบบประชาสัมพันธ์ 
- จัดอบรมวันละ ๒ รอบๆ ละ ๒๕ คน 

ผศ.ดร.ขวัญใจ,  
อ.อภิรักษ์ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๕ และ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ 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 

ด าเนินการแล้ว 

๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
 

อโณทัย,ลลิสา ด าเนินการแล้ว 

๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้า
รับการสอบ Google Certified Educator 
ระดับ ๑ 

อโณทัย,ลลิสา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๕ 

โครงการอบรมการใช้งานระบบตรวจความ
ซ้ าซ้อนของผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
(Turnitin) กลุ่ม Instructor 

รุจิโรจน,ลลสิา อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑๖,๑๘,๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

อบรมการใช้โปรแกรม Moodle V.3.11  
- จัดอบรมวันละ ๑ รอบๆ ละ ๓๕ คน 

อ.อภิรักษ์,อัครเดช
สุธาสิน ี

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 



๘ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๘  

 

๔.๕ แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา และแจ้งปฏิทินการด าเนินงานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติการใช้งาน และความเหมาะสมของ
ราคาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า การด าเนินการแต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติการใช้งาน และความเหมาะสมของราคาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ ทราบ 
(เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๔.๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๑  

 

   และกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการแจ้งปฏิทินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายลงทุน
จบในปี (งบประมาณแผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีรายละเอียด
การด าเนินงานการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติการใช้งาน และความเหมาะสมของราคาในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
๑ หน่วยงานจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (จบในปี) 

    กรณี เป็นรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๒ - ๓๑ ส.ค. ๖๕ 

๒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบรายการ 
และรายละเอียดครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์  พร้อมประสาน
หน่วยงานแก้ไข (ถ้ามี) 

๑๒ ส.ค. – ๑๕ ก.ย. ๖๕ 

๓ หน่วยงานปรับแก้รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตาม
ข้อสังเกตของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ถ้า
มี) 

๑๒ ส.ค. – ๑๕ ก.ย. ๖๕ 

๔ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิว เตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิจารณารายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (คุณสมบัติการใช้งาน และตามมาตรฐานราคา
กลาง ของ ICT) 

๑๙ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ 

๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งรายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองนโยบายและแผน 

๕ ต.ค. ๖๕ 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๒  

 

๔.๖ การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่กองนโยบายและแผน
ได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนงบประมาณ (บาท) รวม 

งบประมาณ ภาคปกติ ภาคพิเศษ อ่ืนๆ 
๑. ประมาณการงบประมาณ
รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) 

๒๓,๖๒๔,๐๐๐ ๗,๓๕๖,๘๐๐ - ๓๐,๙๘๐,๘๐๐ 

๒. งบประมาณแผ่นดิน  
   - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

- - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. งบประมาณรายจ่ายเงินนอก
งบประมาณ (เงินคงคลัง) 

  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 

 ๔.๗ แจ้งยอดเงินสะสมของหน่วยงาน ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส านักวิทยบริการ) 
เพิ่มเติม 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า งานการเงิน กองคลังได้
ด าเนินการแจ้งยอดเงินสะสมของหน่วยงาน ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส านักวิทยบริการฯ) เพ่ิมเติม ตามบันทึก
ข้อความเลขที่ ๔๔๕.๗ ลงนามวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ ตามบันทึกที่ ๓๖๔.๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง แจ้งยอดเงินสะสมหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้ท าการจัดสรร
งบประมาณที่มีการโอนข้ามหน่วยงาน กองคลัง ขอรายงานเงินสะสมคงเหลือของหน่วยงาน ส าหรับสิ้นปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ เพ่ิมเติม รายละเอียดปรากฏ นั้น 

  
รายการ จ านวนเงินที่ติดลบ หัก เงินติดลบปี ๒๕๖๓ คงเหลือ 

ติดลบปี 2563 ๑๑,๕๕๘,๔๕๐.๐๔ ๒,๗๓๑,๖๗๒.๔๕ ๘,๘๒๖,๗๗๗.๕๙ 

 จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 



๑๓ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๓  

 

 ๔.๘ รายงานรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๐ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
มิถุนายน 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 าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตาม
ตัวชี้วัด จ านวน  ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๔ ตัวชี้วัด              
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานภายในวันที่  ๒๐ ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕   ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๔ ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

 ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) 

 ๓.๖.๒ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  หมายเหตุ*** ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย รอบ ๘-๑๒ 
เดือน(มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(๗) 



๑๔ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๔  

 

 ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและ
ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และได้
ด าเนินการถ่ายทอดแผนการด าเนินงานตามนโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่บุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕) จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ 
หน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 ตามนโยบายด้านประหยัดพลังงานและลดข้ันตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๕  

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- มิถุนายน 
๒๕๖๕) จากการรายงานของส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีข้อร้องเรียนจากช่องทางโทรศัพท์จ านวน ๑ เรื่องการน าข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเรียบร้อย  

 

 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

  การด าเนินการในรอบ ๑- ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- กรกฎาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย และขอให้บุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอ
รายงานต่อ คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุป
รายงานการประชุมหมายเลข ๔.๘) 

  
 
 
 
 



๑๖ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๖  

 

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)                 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๗  

 

 
 
 
 



๑๘ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๘  

 

 

 



๑๙ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๑๙  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๐  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 



๒๑ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ



๒๒ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๒  

 

 ๔.๙ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕)  และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รอบ ๑๐ เดือน (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ 
จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ เนื่องจากการ
จัดสรรงบประมาณล่าช้าท าให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย จากจ านวน ๒ ระบบ เป็นจ านวน 
๑ แผน  และจ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 

 ๑. แผนพัฒนาระบบ Online Payment (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา 
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผน พัฒนาระบบการรับช าระเงินต่างๆ  
Payment Online ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 ๒. พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการ
จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  

 ในรอบ ๙ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript เรียบร้อย  

 

  



๒๓ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๓  

 

  
 
   ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
 

 
 

             จากการรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ ๙ เดือน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ด าเนินการระดับหน่วยงาน
และระดับมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จึงขอรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการ
ประชุมหมายเลข ๔.๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๗  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๘  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๓ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มิถุนายน ๒๕๖๕) 

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

- งบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ บาท  
- มีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท 
- โอนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท 
- มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๗๙๐,๘๙๖.๔๐ 

บาท 
- มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เป็นจ านวน ๑,๕๕๕,๑๙๖ 

บาท 
จึงเหลืองบประมาณท่ีได้บริหาร เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๔,๕๙๔,๓๓๗.๖๐ บาท 

ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๓ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ –  มิถุนายน ๒๕๖๕) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๑. งบประมาณเงินรายได ้
รายการ จ านวนเงิน 

งบประมาณท่ีได้บริหาร ๔๔,๕๙๔,๓๓๗.๖๐ 
เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗,๕๙๔,๓๒๔.๔๙ 

ผูกพันงบประมาณ ๑๑,๒๗๐,๓๘๐.๕๘ 
งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๗๒๙,๖๓๒.๕๓ 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 

 

 



๒๙ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๒๙  

 

 ๕.๒ แนวการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ว่าด้วย 

 ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโดยรูปแบบปกติหรือแบบ
ออนไลน์ผสมผสาน โดยก าหนดรูปแบบ ๑ รายวิชา ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite Online และ On 
Demand โดยอาจารย์ผู้สอนต้องปฏิบัติการสอน ณ ที่ท าการ 

 ข้อ ๒ การจัดการเรียนการสอนปกติ ณ ที่ท าการ ให้คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนนั้น ด าเนินตามมาตรการป้องกันและแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยเคร่งครัด 

 ในการนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการนักศึกษา และผู้เข้าใช้บริการทั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๐  

 

 ๕.๓ การพิจารณาบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า รายงานบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ส าหรับการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณา
การและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (เอกสารแนบท้ายสรุปรายงานการประชุมหมายเลข ๕.๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๑  

 

 



๓๒ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๒  

 

 



๓๓ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๓  

 

 



๓๔ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๔  

 

 



๓๕ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๕  

 

 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๖  

 

 ๕.๔ ขอโอนงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓ รายการ 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 

 ๑. การโอนงบประมาณ จากกองทุนทั่วไป – ภาคปกติ กิจกรรม โครงการปรับปรุงกายภาพ  
ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ เข้ากองทุนทั่วไป – ภาคปกติ กิจกรรม โครงการก ากับองค์การที่ดี หมวดรายจ่าย ค่าล่วงเวลา จาก
ยอดงบประมาณคงเหลือจ านวน ๕๔,๗๐๐ บาท ขอโอนงบประมาณเพ่ิมจ านวน ๗๓,๗๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ 
๑๒๘,๔๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าล่วงเวลาศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระยะเวลาประมาณ 
๔ เดือน 

 ๒. การโอนงบประมาณ จากกองทุนทั่วไป – ภาคปกติ กิจกรรม โครงการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย – รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
เข้ากองทุนทั่วไป – ภาคปกติ กิจกรรม โครงการก ากับองค์กรที่ดี กองบริหารงานบุคคล หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ เป็นจ านวนเงิน ๓๔๐,๕๓๖ บาท ส าหรับเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับ
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔๒ คน ๆ ละ ๘,๑๐๕ บาท 

 ๓. การโอนงบประมาณ จากกองทุนทั่วไป – ภาคปกติ กิจกรรม โครงการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา เข้ากองทุนทั่วไป – 
ภาคปกติ กิจกรรม โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย หมวดรายจ่าย ค่า
หนังสือเรียน จากยอดงบประมาณคงเหลือจ านวน ๓๕,๔๔๕ บาท ขอโอนงบประมาณเพ่ิมจ านวน ๔๖,๓๐๖ บาท 
รวมเป็นงบประมาณ ๘๑,๗๕๑ บาท ส าหรับเป็นค่าหนังสือเรียน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพิจารณา 

  มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : พิจารณาเห็นชอบ
โอนงบประมาณ ประจ าเดือนกรกฎคม ๒๕๖๕ จ านวน ๓ รายการ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๕ หนา้ ๓๗  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
       (นางหัตถยารักษ์  เอมศรีกุล)  

             ผู้บันทึกการประชุม  
 
 
 

          (นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส) 
                                                     ผู้ตรวจสรุปรายงานการประชุม  



๓๘ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ รายงานผลการทดสอบ Google Certified Education Level 1 หลังจัดโครงการ
อบรม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ Google Certified Education 
Level 1 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งเป็น
โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ Google Certified Education Level 1 ให้กับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ยังแจ้งผลการทดสอบกลับมาไม่ครบทุกคน จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 
สถานะการรายงานผลการทดสอบ จ านวน 
ผ่าน ๔ 
ไม่ผ่าน ๒๔ 
ลงทะเบียนแล้ว แต่เกินระยะเวลา ๓ 
ยังไม่ได้แจ้ง ๑๕ 

รวม ๔๖ 
***ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖/๗/๒๕๖๕ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๓๙ 
 

 

 ๔.๒ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) และก าหนดการส่ง
กลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา best practice  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่ า ตามที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการจัดการองค์ความรู้ (KM) กลุ่ม IT knowledge ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Workspace Teaching and Learning Upgrade เพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการ
สอน ส าหรับอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งขณะนี้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานสรุปผล
การด าเนินงานการจัดการความรู้และน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิรับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องจัดท ารูปเล่มคู่มือเพ่ือท าการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อไป และส่ง
ส่งกลุ่มความรู้ เข้าร่วมการสรรหา best practice ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

  น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๐ 
 

 

 ๔.๓ รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน เรื่อง การมอบหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe 
Creative Cloud จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด ให้แต่ละหน่วยงาน  

 อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ตามท่ีส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud 
จ านวน ๑,๐๐๐ ชุด เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการใช้ซอฟต์แวร์ Adobe มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการเพ่ิมสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แต่ละ
หน่วยงาน ในส่วนของ Name แล้ว และก าลังด าเนินการนัดหมายประชุมกับหน่วยงานการจัดการเรียนการสอนใน
การจัดท าในส่วนของ Share Device ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: อาจารย์อภิรักษ์  ธิตินฤมิต รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

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



๔๑ 
 

 

 ๔.๔ รายงานรอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๕) 

 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า รายงาน
ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กรกฎาคม 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 าเร็จของแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด น้ าหนักร้อยละ ๑๐๐ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตาม
ตัวชี้วัด จ านวน  ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ และ และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๔ ตัวชี้วัด       
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ และในการนี้ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๕) ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รายงานภายในวันที่  ๒๐ ของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕   ส าหรับตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) 

 ๓.๖.๒ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  หมายเหตุ*** ส าหรับตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย รอบ ๘-๑๒ 
เดือน(มิถุนายน-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 

  



๔๒ 
 

 

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑ ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย(๗)
 ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายด้านการประหยัดพลั งงานและ
ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๙๐ และในรอบ
๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๐% ทั้งนี้ต้องด าเนินการถ่ายทอด
แผนการด าเนินงานตามนโยบาย (แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แก่
บุคลากรในหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม 
๒๕๖๕) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายด้านประหยัดพลังงานและลดข้ันตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 

๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) 
 

นโยบายหรือ
แนวปฏิบัติ 

แนวทาง/
โครงการ/
กิจกรรม 

ค าอธิบาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ความส าเร็จการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล 

ระดับหน่วยงาน 
1.นโยบายด้าน 
การประหยัด
พลังงานและลด
ขั้นตอนการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การท าบันทึก
แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร/ การ
ประชาสมัพันธ์
ผ่านทุกช่องทาง
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการ
ประชาสมัพันธ์
และสื่อสารเชิง
รุกเข้าถึง
บุคลากรภายใน
หน่วยงานด้วย
ความรวดเร็ว
และรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลภายใน
หน่วยงานได้
พร้อมเพรียงกัน 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ได้รับนโยบาย
จากผู้บรหิาร
ให้มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อน ามาใช้
เป็นเครื่องมือ
ในการ
ประชาสมัพัน
ธ์และสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสาร
แก่บุคลากร
ภายใน
หน่วยงาน ผล
ที่ได้จากการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ทุกช่องทาง 
ช่วยขับเคลื่อน
การท างานให้
มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ้น 
สามารถรับรู้
รับทราบ
ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 

1. ผู้บริหาร
และบุคลากร
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จ านวน 48 
คน มีการรับรู้
รับทราบการ
ประชาสมัพัน
ธ์ข่าวสารผ่าน
การสื่อสารทุก
ช่องทางของ
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ผลการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

- - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ

รายได้ 
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   2. ผู้บริหาร
และบุคลากร
ส านักวิทย

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

- - รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายประกัน



๔๔ 
 

 

บริการและ
เทคโนโลยี
สารสเทศ 
จ านวน 48 
คน เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ให้ความ
ร่วมมือ
ประสานงาน
และ
ปฏิบัติงานจาก
การ
ประชาสมัพัน
ธ์ภายใน
หน่วยงานจาก
การใช้
เทคโนโลยีใน
การ
ประชาสมัพัน
ธ์ทุกช่องทาง 
ผลการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

คุณภาพและ
รายได้ 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         

ระดับมหาวิทยาลัย 
         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

(นางสาวรักชนก รัตนะ) 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้บันทึกผลการด าเนินงาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
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  ตัวชี้วัดที่ ๑.๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- กรกฎาคม 
๒๕๖๕) จากการรายงานของส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์วิทยบริการ ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีข้อร้องเรียนจากช่องทางโทรศัพท์จ านวน ๑ เรื่องการน าข้อมูลส่วนบุคคล
เผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเรียบร้อย  

 

 

  ตัวช้ีวัดที่ ๑.๘.๒ ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา 

  การด าเนินการในรอบ ๑- ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- กรกฎาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบาย และขอให้บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 
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 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)
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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)                 
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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 10.25 4.2927 3.9110

1.5.2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวชิำกำรท่ีเข้ำสู่

ต ำแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 13.16 1 1.45 1 - - - - 1 11 5.0000 0.3699 8 5.0000 0.3699 100.00 นับบุคลำกรท่ีได้รับอนุมัติต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

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 0.3699 94.74 5.0000 0.3699 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 95.00 100.00 100.00 5.0000 0.3699 100.00 5.0000 0.3699 100.00 -

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 80.00 100.00 100.00 5.0000 0.5102 50.00 2.5000 0.2551 50.00 1. หน่วยงำนมีผลงำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน 2 ข้อ ผลคะแนน ร้อยละ 50 

2. หน่วยงำนต้องปรับแก้ไขคะแนนในช่องรำยงำนผลของ ระบบ e-monitoring

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 88.00 4.0000 0.2959 87.50 4.7500 0.3514 97.22 หน่วยงำนด ำเนินกำรได้ 7 ข้ันตอน (ข้ันตอนท่ี 1 - 7)

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 66.67 1.0000 0.0740 66.67 1.0000 0.0740 66.67 -

1.8.3 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรส ำหรับ

มหำวทิยำลัยดิจทัิล (8)

ระบบ 1 1.00 1 - - - - 1 1 5.0000 0.2551 5.00 5.0000 0.2551 100.00 -

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 25190675.00 5.0000 0.5102 50297275.00 5.0000 0.5102 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6.35 4.0866 3.8583

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 85.71 5.0000 0.5102 100.00 5.0000 0.5102 100.00 ใช้ผลยืนยันจำกหน่วยงำนเจำ้ภำพ

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 0.3699 100.00 5.0000 0.3699 100.00 -

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 0.3699 100.00 5.0000 0.3699 100.00 -

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 0.0740 0.00 0.0000 0.0000 0.00 -

 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวช้ีวัดระดับหน่วยงานเจ้าภาพ 1.00 5.0000 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 5.00 5.0000 0.2551 N/A 1.0000 0.0510 N/A

หมำยเหตุ : (  ) คือ ตัวช้ีวดัท่ีส ำคัญ   19.60 4.3342 3.8565

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    

ผลการยืนยัน ร้อยละ
ความก้าวหน้า

หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก

ช่วงปรับ

เกณฑ์การ

ให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิตนเอง
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   ๔.๕ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)  และติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ รอบ ๑๑ เดือน (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน ๒ ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ 
จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล  (๙) ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย  

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบหมายตัวชี้วัด  ๑.๘.๓ จ านวนระบบบริหารจัดการส าหรับ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (๙) ให้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากผลการด าเนินงานในรอบ ๑๐ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔- กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้ 
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้าท าให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมาย จากจ านวน ๒ ระบบ เป็น
จ านวน ๑ แผน  และจ านวน ๑ ระบบ ดังนี้ 

 ๑. แผนพัฒนาระบบ Online Payment (ระบบการจ่ายค่าเทอม และบริการด้านการศึกษา 
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินงานตามแผน พัฒนาระบบการรับช าระเงินต่างๆ  
Payment Online ผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และ QR Code (SmartPay) เรียบร้อยแล้ว 

 ๒. พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการ
จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล)  

 ในรอบ ๑๐ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript เรียบร้อย  

 
   ตัวช้ีวัด ๓.๑.๑ (S) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางตัวชี้วัด ร้อยละ
ความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
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             จากการรายงานผลการด าเนินงานความก้าวหน้าการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ ๑๐ 
เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ด าเนินการระดับ
หน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐           
จึงขอรายงานต่อ คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทราบ 

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือทราบ  

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
..............................................................................................................................…………………(เอกสารแนบท้ายวาระ)
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ด าเนินการระบบเชื่อมโยงกับ Digital Transcript (พัฒนาระบบให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล) 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ 
๔ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

 นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ตามที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 งบประมาณท่ีได้จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นจ านวน ๓๗,๒๒๕,๒๘๐ บาท 

 มีการปรับเพ่ิมเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๙,๙๗๑,๑๕๐ บาท 

 โอนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน ๒๕๖,๐๐๐ บาท 

 มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑ เป็นจ านวน ๗๙๐,๘๙๖.๔๐ 
บาท 

 มีการปรับ (ลด) เงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เป็นจ านวน ๑,๕๕๕,๑๙๖ บาท
จึงเหลืองบประมาณท่ีได้บริหาร เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๔๔,๕๙๔,๓๓๗.๖๐ บาท 

 ดังนั้น ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามและให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรายงานผลการใช้จ่ายและผลการปฏิบัติงานเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กรกฎาคม ๒๕๖๕) ให้กับมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ดังนั้น 
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จึงขอน าเสนอข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๕ เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 น าเสนอโดย: นางสาววาสนา  แสงพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

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



๕๘ 
 

 

 ๕.๒ ขอเชิญชวนหน่วยงานส่งกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (The Best Officer 
Show) เพื่อน าเสนอผลงานและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในการท างานที่น าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ขอเชิญ
ชวนหน่วยงานส่งกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือเข้าร่วมประกวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีกิจกรรมการ
คัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (The Best Officer Show) เพ่ือน าเสนอผลงานและความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมในการท างานที่น าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 น าเสนอโดย: นางชนิดา  ชิราพฤกษ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ 

 ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพ่ือพิจารณา 

 มติคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
...............................................................................................…………....................………………. (เอกสารแนบท้ายวาระ)
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๖๒ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

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

นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕   


