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ตัวบ่งชี้ท่ี2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องดําเนินงานผ่าน
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลการดําเนินงานการ
บริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 7 ข้อ 
ดังนี้ 
 1.  สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  1.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT   
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยมีการ
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สวท.2.2-1-1) กับยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ    
โดยได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560 (สวท.2.2-1-
2) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.2-1-3) ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
  1.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน(สวท.2.2-1-4) และได้
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 
(สวท.2.2-1-5) แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (สวท.2.2-1-6) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 (สวท.2.2-1-7) 
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
   1.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.5 
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2559-2560 (สวท.2.2-1-8) 
 2.  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานสํานักวิทยบริการฯ ได้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1  สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และมีการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2559 และรายครึ่งปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-1) 
  2.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดําเนินการ
จัดทํารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการเบิกจ่ายการเงิน NAGA ในส่วน
งานรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-2) 
  2.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการติดตามการเร่งรัดการใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สวท.2.2-2-3) 
  2.4 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยผู้รับผิดชอบได้จัดทํารายงานผลการใช้เงินให้รับทราบเป็นระยะ โดยได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.7 การเบิกจ่าย
งบประมาณ 2559 ตามแผนปฏิบัติราชการ (สวท.2.2-2-4) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนทุกเดือน (สวท.2.2-2-5) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดทํา
รายงานประจําปี 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-2-6) 
 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับมหาวิทยาลัย 
(สวท.2.2-3-1) และคําสั่งที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2) 

3.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3) 

  3.3 สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2560 ได้ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ติดต้ังระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และติดต้ังระบบสํารองไฟฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนก่อให้เกิดไฟไหม้และการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อดําเนินการป้องกันแก้ไขและลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง (สวท.2.2-3-4) 

  3.4 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (สวท.
2.2-3-5) 
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
   4.1  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยดําเนินการ คือ สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ระเบียบข้อกําหนด หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสํานักวิทย
บริการฯ กําหนด  (สวท.2.2-4-1), (สวท.2.2-4-2)  ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของ
บุคลากรได้ทราบทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-3) 
Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-4) หรือการลงนามเพื่อรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.2-4-5) และ
คําสั่งการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการต่างๆ (สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.2.2-4-9, สวท.2.2-4-
10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14) เพื่อร่วมในการดําเนินงานกับผู้บริหาร  
ซึ่งผู้บริหารงานได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องนําหลักว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักวิทยบริการฯ ดังนี้ 
    4.1.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารสํานักฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน (สวท.2.2-4-15, สวท.2.2-4-16) 
    4.1.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน 
หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ จากระบบ NAGA (สวท.2.2-4-17) 
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    4.1.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-18) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ รวมท้ังมีการให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดําเนินการสั่งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-19) มีการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการจัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักฯ ได้รับคะแนน 4.02 
จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-20) 
    4.1.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาจะต้องมีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ทุกปีการศึกษา และผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา (สวท.2.2-4-21) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ เช่น การติดต้ังกล้องวงจรปิด (สวท.2.2-4-22) การดูแลรักษาลิฟต์ (สวท.2.2-4-23) การดูแลรักษาเครื่อง
กรองน้ํา และเครื่องดับเพลิง (สวท.2.2-4-24)  เป็นต้น  
    4.1.5  หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-25)   
    4.1.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากร
เป็นคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-26)   
    4.1.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบหมายงานและอํานาจหน้าที่
แก่รองผู้อํานวยการ (สวท.2.2-4-27)  ผู้บริหารและหัวหน้างาน (สวท.2.2-4-28) และมีการแต่งต้ังให้บุคลากรได้
เป็นคณะกรรมการต่างๆ (ดูเอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ  สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.
2.2-4-9, สวท.2.2-4-10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14)  
    4.1.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสํานักฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯ ให้ผู้ใช้บริการทราบ (สวท.2.2-4-29)   
    4.1.9  หลักความเสมอภาค (Equity) มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดย
ไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-30)   
    4.1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารสํานักฯ ใช้กลไกของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (เอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.2.2-
4-9, สวท.2.2-4-10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14) ในการดําเนินงานของ
สํานักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วนร่วม รวมทั้งบุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการประเมินผู้บริหารสํานักฯ 
(สวท.2.2-4-31) เพื่อส่งผลให้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงสํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ คือ 
  5.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1) 
และกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการฯ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558-2562 (สวท.2.2-5-2) กําหนดประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารและบริการ
สารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขต ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คือ   
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     5.1.1รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากสํานักวิทยบริการฯ 
     5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร 
     5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาพัฒนาการทํางานให้มีประสทิธิภาพ 
5.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่อาจารย์และบุคลากรของสํานัก

วิทยบริการฯ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทําโครงการ (สวท.2.2-5-4) 
  5.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดย
จัดโครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา(สวท.2.2-5-5) 
  5.4 สํานักวิทยบริการฯได้นําความรู้มาทบทวนและแบ่งปันความรู้ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติที่
แท้จริงของความรู้ โดยจัดอบรมร่วมกัน เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่รวบรวมจากการทําโครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการฯ เรื่องการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-5-6) 

5.5 สํานักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการนํา
ความรู้จากโครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-5-7) โดยได้เผยแพร่สู่บุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใชป้ระโยชน์และใช้เป็นคู่มือการทํางานได้จริง (สวท.2-2-5-8) 

6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  6.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-1) อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ่มใหม่ ของบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 4 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-2) และได้
มีการวิเคราะห์งานโดยกําหนดขอบข่าย พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงานไว้ชัดเจน (สวท.2.2-6-3) อีกได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอบรมเพื่อนํามาพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (สวท.2.2-6-4) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
(สวท.2.2-6-5) 
  6.2. มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 
        6.2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ 5513/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (สวท.2.2-6-6) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (สวท.2.2-6-7) และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2985/2559 ลงวันที่ 
23 มิถุนายน 2559 และที่ 5199/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เรื่อง จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.
2.2-6-8), (สวท.2.2-6-9) และได้มีการโอนตําแหน่งงานเพิ่ม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 
ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่องตัดโอนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2-6-10) 

      6.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
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อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2559 (สวท.2.2.6-11) และ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.2.2-6-12) ได้แก่ 

   - โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติ  
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 
      - อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 
      - ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการ
ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 
      - ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือโครงการระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
      - ประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เรื่อง ARIT 4.0 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560  
        - อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) วันที่ 19 เมษายน 2560       
  6.3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจัดสวัสดิการของ
บุคลากร ตามคําสั่งที่ลงวันที่  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-6-13) และ
ได้มีการดําเนินการในการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ได้แก่ การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยการปรับ
ตกแต่ง Wallpaper บริเวณมุมหน้าต่าง (สวท.2.2-6-14)  ให้มีสีสันสวยงาม   มีการจัดสวัสดิการและการเอาใจใส่
ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําด่ืมให้กับบุคลากร เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น บริการ
แก่นักศึกษา บุคลากรที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด (สวท.2.2-6-15) และแจกถุงมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่น
ให้กับบุคลากรนําไปปฏิบัติงาน (สวท.2.2-6-16) และมีการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ในยาม
เจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการทํางาน (สวท.2.2-6-17) 
  6.4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 

      6.4.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาทั้งใน 
โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการนําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้  ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
                 - โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งาน
ประจําสู่งานวิจัย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (สวท.2.2.6-18)  
          - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (สวท.
2.2.6-19)  
           - โครงการ “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2.6-20) 
        - ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย (สวท.2.2.6-21) ประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้(สวท.2.2.6-22) 
          6.4.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ
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เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ โดยได้จัดทําเป็นประกาศและแจกแก่บุคลากรให้
รับทราบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเกิดการพัฒนาของวิชาชีพ  
(สวท.2.2-6-23) 
        6.4.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติจัดทําเป็นประกาศและแจกแก่บุคลากรให้รับทราบ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเกิดการพัฒนาของวิชาชีพ (สวท.2.2-6-24)  และ
เดินทางไปราชการประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ARIT 
4.0 (สวท.2.2-6-25) และสรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.72) และด้านการนําความรู้ไปใช้โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) (สวท.2.2-
6-26) 
        6.4.4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมพนักงานสายสนับสนุนร่วมกัน
นําเสนอเพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป (สวท.2.2-6-27) และได้มีการนําผลการพัฒนาบุคลากรสารสนับสนุนเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2560  (สวท.2.2-6-28) เพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
  7.1 สํานักวิทยบริการฯมีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน  โดยมีการ
ยึดถือและดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2559 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1)  มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้กําหนดปฏิทิน การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 (สวท. 2.2-7-3) และได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิทย
บริการพร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท. 2.2-7-4)  อีกทั้งยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5)และได้มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6,สวท. 2.2-7-7) 
  7.2 สํานักวิทยบริการฯมีการกําหนดนโยบาย เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้ง
ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและได้จัดประชุม
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (สวท. 2.2-7-10) 
  7.3 สํานักวิทยบริการฯมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (สวท . 2.2-7-11) 
คณะกรรมการกํากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท. 2.2-7-12) สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการกําหนดปฏิทิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ ปีการศึกษา 
2559 (สวท. 2.2-7-14) และได้นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (สวท. 2.2-7-15)มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-16) 
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  7.4 สํานักวิทยบริการฯ นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  โดยได้นําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากปีการศึกษา 2558 (สวท. 2.2-7-17) มาทําการวิเคราะห์ โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-18) และจัดทํา
แผนพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปี 2559 (สวท. 2.2-7-19) พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-20) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการการบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายซึ่งสํานักวิทยบริการฯได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของ
หน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย    
7 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 7 ข้อ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2559-2563 
สวท.2.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560  
สวท.2.2-1-3 แผนยุทธศาสตร์ของสําวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562  
สวท.2.2-1-4 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 

สวท.2.2-1-5 แผนกลยทุธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2560 

สวท.2.2-1-6 แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
สวท.2.2-1-7 แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
สวท.2.2-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 

พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.5แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 และรายงานผลการ
จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559-2560 

สวท.2.2-2-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2559 
และรายครึ่งปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.2-2-2 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและ
คงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.2-2-3 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 เรื่อง แต่งต้ัง   
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 

สวท.2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14
มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ตามแผนปฏิบัติการ 

สวท.2.2-2-5 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาํเดือน
มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 

สวท.2.2-2-6 รายงานประจําปี 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 1854/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร   

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สวท.2.2-3-2 คําสั่งที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและ   

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-3-3 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-3-4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-3-5 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-4-1 รายงานการประชุมพนักงาน สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2559 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-4-2 รายงานการประชุมพนักงาน สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2559 
สวท.2.2-4-3 Facebook สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สวท.2.2-4-4 Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง   

เชิงนโยบาย คําสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ 
สวท.2.2-4-5 เอกสารลงนามรับเรื่องของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2524/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก   

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-7 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

ประกันคุณภาพ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-8 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 023/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-9 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

บริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 022/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-11 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-12 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/2559 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ 
สวท.2.2-4-13 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 006/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-14 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-15 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2559 
สวท.2.2-4-16 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560 
สวท.2.2-4-17 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน

และคงเหลือ ปีงบประมาณ จากระบบ NAGA 
สวท.2.2-4-18 คําสั่งไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักวิทย

บริการฯ 
สวท.2.2-4-19 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสํานักวิทย  

บริการฯ ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก 
สวท.2.2-4-20 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2559  
สวท.2.2-4-21 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 
สวท.2.2-4-22 กล้องวงจรปิดของสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-23 แผนปฏิบัติการการบํารุงรักษาลิฟท์ ปี 2559 
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-4-24 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ปี 2559 
สวท.2.2-4-25 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 แต่งต้ังคระกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-26 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสํานักฯ  

ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก 
สวท.2.2-4-27 คําสั่ง สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบ

อํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก 
สวท.2.2-4-28 ประกาศสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

สวท.2.2-4-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ระเบียบการใช้บริการสํานักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556 

สวท.2.2-4-30 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ 
สวท.2.2-4-31 แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ ปี 2559 
สวท.2.2-5-1 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 007/2556 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-5-2 แผนจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ปีงบประมาณ 2558-2562 
สวท.2.2-5-3 แผนปฎิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปี 2560 
สวท.2.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 
มิถุนายน 2560 

สวท.2.2-5-5 โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทํา
คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ งาน  เพื่ อพั ฒ น าความก้ าวหน้ า ใน ส ายสนั บ สนุ น วิช าก าร ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สวท.2.2-5-6 โครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.2-5-7 คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-5-8 แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-6-1 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
สวท.2.2-6-2 กรอบอัตรากําลังและตําแหนง่เพิ่มใหม่ของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560 
สวท.2.2-6-3 หน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานและการกําหนดตําแหน่งงาน 
สวท.2.2-6-4 แผนปฏิบัติการประจําปี 2559  
สวท.2.2-6-5 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
สวท.2.2-6-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5513/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง

แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดวิธีการรับเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.2-6-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานสถาบันอุดมศึกษา สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

สวท.2.2.6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2985/2559 ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2559 เรื่อง 
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) 

สวท.2.2.6-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5199/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) 

สวท.2.2.6-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง 
ตัดโอนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สวท.2.2.6-11 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สมัมนา ประจําปีการศึกษา 2559 
สวท.2.2-6-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ราชการ 
สวท.2.2-6-13 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 

พฤษภาคม 2560  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-6-14 ภาพการปรับตกแต่ง Wallpaper บริเวณด้านข้างหน้าต่างชั้น 1 
สวท.2.2-6-15 ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําด่ืมและเครื่องทาํน้ําร้อนน้ําเย็น 
สวท.2.2-6-16 ภาพการแจกถุงมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นให้กับบุคลากรนําไปปฏิบัติงาน  
สวท.2.2-6-17 ภาพการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-6-18 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6444/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง 

ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถไปราชการ โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจําสู่งานวิจัย” เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

สวท.2.2-6-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6304/2559 และที่ 6306/2559 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2559 เรื่องให้ผู้บรหิาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-6-20 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5748/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ,  

ที่ 0456/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ 
และที่ 1809/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 

สวท.2.2-6-21 โครงการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

สวท.2.2-6-22 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  
/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ระเบียบวาระที่  เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา   

สวท.2.2-6-23 ประกาศจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ 

สวท.2.2-6-24 https//www:facebook.com 
สวท.2.2-6-25 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1038/2560 เรื่องให้ข้าราชการ ไปราชการ 

ประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เรื่อง ARIT 4.0 

สวท.2.2-6-26 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สวท.2.2-6-27 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  

/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
สวท.2.2-6-28 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560    
สวท.2.2-7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ

สตรี ประจําปีการศึกษา 2559 

สวท.2.2-7-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการฯ 2559 เรื่อง การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 

สวท.2.2-7-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (หน้า 183-187) 

สวท.2.2-7-4 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท.2.2-7-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท.2.2-7-6 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560, แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
2559 

สวท.2.2-7-7 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-7-8 ประกาศนโยบายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2559 ประกาศ  ณ วันที ่15 กันยายน 2559 

สวท.2.2-7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที ่5 
กันยายน 2559 

สวท. 2.2-7-10 รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

สวท. 2.2-7-11 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท. 2.2-7-12 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท. 2.2-7-13 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  (หน้า 183-187) 

สวท. 2.2-7-14 รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2558 

สวท. 2.2-7-15 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

สวท. 2.2-7-16 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2559 

สวท. 2.2-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตร ีครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 มถิุนายน 2560 (หนา้ 29-32) 

สวท. 2.2-7-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตร ีครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (หน้า 7-8)  

สวท. 2.2-7-19 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2559 

สวท. 2.2-7-20 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 


