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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้
มีคุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การบริหารงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สังคม เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ ทั้งนี้สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรดังกล่าวต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ   

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ / ดําเนินงาน 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อไม่ตํ่า 
   กว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ    

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

5 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการ
บริหารงานของหน่วยงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.1-1-1) ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงานโดยได้นําแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (สวท.2.1-2-1) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักฯ และจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรข์องสาํนกัวิทยบริการฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 
1 .  สร้ า งแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพ  เพื่ อ
สนับสนุนการผลิต บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ 
สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 

กิจกรรม :  
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดซื้อ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ดําเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรบัเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์” 
3. ดําเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library” 

2.พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
คุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม :  
1. การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS Digital 
Collection –TDC 

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรม :  
1. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนวังศรีทอง จ.สระแกว้ (ตชด.) 
3. จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (ตชด.) 
4. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” 
5. โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “หอ้งสมุดกับการ
อ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

4.จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม :  
 1. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ
ช้ัน 8 ของสํานกัวิทยบริการฯ 
 2. ให้บริการหอ้งสวดมนต์และห้องละหมาด ช้ัน 6 
 3. จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ วันสงกรานต์ปี 2560 
 

5. มีระบบบรหิารองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ กิจกรรม :  
 1. การจัดการความรู้ (KM) : เรื่อง การจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานกัวิทยบริการฯ 

 

 3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ/ดําเนินงาน คือ 
ได้จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.1-3-1) และจัดทําข้อมูล
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะสิ้นปี ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) (สวท.2.1-3-2) 
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กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน “งานประจําสู่
งานวิจัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน” 

การเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ของผู้บริหารและ
บุคลากร 

 22 คน  22 คน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
94.4 

 

2. ดําเนินงานเทคนิคสารสนเทศ
“จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 2,000 
รายการ 

 3,068
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

3. ดําเนินงานบริการสารสนเทศ 
“บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
และหนังสือพิมพ์” 

บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ์ 

 188 
รายการ 

 188
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

4. ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “บอกรับสมาชิก
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library” 

บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library 

 1 ฐาน  1 ฐาน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

5. เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ 
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน” 

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา 

 1 แห่ง  2 แห่ง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.8 

 

6. โครงการบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านใน
ยุค ไทยแลนด์ 4.0” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน  167 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 

85.4 
 

7. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง 
“ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  200คน  221 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 

85.2 
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กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

8. ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “จัดหาทรัพยากร
สื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์” 

จัดหาทรัพยากรส่ือโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 70
รายการ 

 70 
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

9. ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สํานักวิทย
บริการฯ 

ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1  งาน  1 งาน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80 

 

10. การจัดการความรู้ (KM) โครงการจัดการความรู้  บุคลากร 
22 คน 

 บุคลากร 
22 คน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ
82.2 

 

 

 4. สํานักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร และ 
ผู้รับบริการทุกข้อไม่ตํ่ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน 4.02
จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.1-4-1 ) 
 

ตาราง ความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภาพรวม 4 ด้าน 
 

   ความพึงพอใจ              S.D. แปลผล 
 

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     4.07 0.73 มาก  
 ด้านการบริการ       3.96 0.80 มาก 
 ด้านบุคลากร       4.03 0.65 มาก 
 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   4.00 0.77 มาก 
 

         

      รวม            4.02 0.73 มาก 
 

  

 
5. สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยสํานักวิทยบริการฯ 

ได้มีการแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้บุคลากรและคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ทราบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันนําเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้ 

 
 
 

X
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การประเมินความพึงพอใจ ก่อให้เกิดโครงการ 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1.จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(สวท.2.1-3-2) 
2 .  จัดซื้ อหนังสือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (สวท.2.1-3-2) 
3. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 
(สวท.2.1-3-2) 
4. จัดหาระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที่(สวท.2.1-5-10) 
5 .บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  Matichon  
e-Library (สวท.2.1-5-11-1) 
6. ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดทําฐานข้อมูล TDC  
(Thai Digital Collection) เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี
เป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
(สวท.2.1-5-12-2) 

2. ด้านการบริการ 
 

1.โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ” (สวท.2.1-5-13) 
2.โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาในช่วงก่อนสอบ ช่วง 17 ต.ค. – 9 ธ.ค.59  
(สวท.2.1-3-1) 
3. เพิ่มระยะเวลาและจํานวนเล่มการยืมหนังสือ 
4. จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ (สวท.2.1-5-12) 
5. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส (สวท.2.1-5-14) 
6. จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจํานวน 4 ชุด
(สวท.2.1-5-15) 
7. จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
(สวท.2.1-5-16) 
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การประเมินความพึงพอใจ ก่อให้เกิดโครงการ 

3. ด้านบุคลากร 
 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่าง
วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559 (สวท.2.1-3-1) 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และ
ประชุม วิชาการ  เรื่ อง  ห้องสมุดดิจิทัล กับการก้าวสู่ ยุค 
Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 22–24 
มีนาคม 2560 (สวท.2.1-5-1) 
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้อง 11201 อาคาร 11 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 19 เมษายน 
2560 (สวท.2.1-3-1) 

4. ด้านอาคารสถานที ่
 

1. จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสําหรับผูใ้ช้บริการ 
(สวท.2.1-5-19) 
2. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ 
(สวท.2.1-5-2) 
3. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม 8 เครื่อง ติดต้ังที่
ห้อง AV2 (สวท.2.1-5-3) 
4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส (สวท.2.1-5-14) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสํานัก
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย 5 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 

สวท.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) 
และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558–
2562) 

สวท.2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.1 การพิจารณา
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 

สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.1-3-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

สวท.2.1-3-2 กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 

สวท.2.1-4-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560 บทที ่4 

สวท.2.1-5-1 ภาพโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ 
“ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ” 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-2 ภาพพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ 

สวท.2.1-5-3 ภาพงานปรับภูมิทัศน์ ห้อง AV2 บริการสื่อโสตทัศน์ 

สวท.2.1-5-4 ภาพโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น 

สวท.2.1-5-5 ภาพกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย 
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-6 ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
“งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” 21-23 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา 

สวท.2.1-5-7 ภาพ 
- อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 
พร้อมบุคลากร เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุด  
สีเขียววันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 
- การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 

สวท.2.1-5-8 ภาพ 
- สํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศแนะนําการเข้าใช้สํานักฯ ให้กับนักศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ 
ตึก 90 ปี ช้ัน3 
- ประกาศผลจากการตอบคําถามเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน " 1 
เดือน1 รางวัล "ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยด้วย 
- กิจกรรม Library Tour โรงเรียนสาธิต ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 
21-25 เมษายน 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-9 ภาพสร้างสมดุลให้ร่างกายกับการออกกาลังกายแบบ "โยคะ" 
ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ช้ัน 2 ณ สานักวิทยบริการฯ 

สวท.2.1-5-10 บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ 

สวท.2.1-5-11-1 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-library 

สวท.2.1-5-11-2 ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) 

สวท.2.1-5-12 จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์  

สวท.2.1-5-13 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ”  

สวท.2.1-5-14 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส  

สวท.2.1-5-15 จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจํานวน 4 ชุด  

สวท.2.1-5-16 จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  

สวท.2.1-5-17 ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย 
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ .
นครนายก ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559 

สวท.2.1-5-19 จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสําหรับผู้ใช้บริการ  

 




