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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง

321 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบเพราะ
ขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดําเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรืออาจารย์
ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อํานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง ได้มีการ
ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 บาท และ
วิทยาลัยครูเทพสตรีจ่ายสมทบ 100,000 บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 24 กันยายน 2517 และเปิดใช้เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2517
พ.ศ. 2540 อาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างหอสมุดขึ้นมา เป็น
อาคารสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับโครงสร้าง
สํานักวิทยบริการ เป็น “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประวัติการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในสํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุดธรรมดา
(Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหาคม พ.ศ.2538 ได้เริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Dynix
Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสําหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมระบบการ
จัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module),
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โปรแกรมสําหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรมสําหรับ
งานบริการยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ
โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
จํานวนเงิน 1,354,550 บาท)
กันยายน พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเป็น 16 User
License (งบประมาณ 395,100 บาท)
ตุลาคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงานสร้าง
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง
มิถุนายน พ.ศ.2540 เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตุลาคม พ.ศ.2540 เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจํา ฝ่าย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ CD-Rom
stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ
และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม เพื่อใช้ใน
มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกั บมหาวิทยาลัยอื่น และได้วางสายเคเบิ ล 110 จุด เพื่อรองรับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ดําเนินงานและบริการ
พ.ศ.2542 ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจําเป็น
ต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ
ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Horizon
สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้นเป็น 30
เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท)
เมษายน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CDROM Network
พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอื่นๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล Z39.5
กันยายน พ.ศ.2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง ใช้บริการ CD-Multimedia
จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ
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มิถุน ายน พ.ศ.2549 จั ด ซื้อคอมพิ วเตอร์จํ านวน 5 เครื่ อง จํ านวน 2 เครื่ อง ใช้ สํ าหรั บบริ การยืม -คื น
ห้ อ งฝึ ก อบรม 1 เครื่ อ ง ผู้ บ ริ ห าร 2 เครื่ อ ง สํ า หรั บ เว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เปลี่ ย น URL
เป็ น
http://library.tru.ac.th
กันยายน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการห้อง AV2
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 12 เครื่อง ใช้สําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง/ บริการ
ยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง
พฤษภาคม พ.ศ.2550 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน/ คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37 นิ้ว จํานวน
1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจากบริษัท
บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จํากัด
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกราคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จํานวน 10 ชิ้น สําหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนาคม พ.ศ.2551 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พ.ศ. 2552 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ
พ.ศ. 2553 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับดําเนินงานส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 36 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2554 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสําหรับการสืบค้นสารสนเทศ และจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สําหรับการรักษาความปลอดภัยภายในสํานักวิทย
บริการฯ จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับฝึกอบรมและนําเสนอมัลติมีเดีย และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2557 เพิ่มการให้บริการให้สนองความต้องการโดยการจัดทําห้องละหมาด ห้องสวดมนต์ ทําสมาธิ
ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับบริจาคห้องสมุด Digital สร้างสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้มอบห้องสมุดดิจิตอลใน
รูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา

5

พ.ศ. 2558 จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนํามาใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม
จัดซื้อกล้อง DSLR จํานวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชํารุด และไม่คุ้มทุนในการซ่อม
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ 3 มิติ) จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สําหรับทํา E-Book จํานวน 2 เครื่อง
พ.ศ. 2559 จัดซื้อเคาท์เตอร์บริการ จํานวน 3 ชุด เพื่อนํามาให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเคาท์เตอร์เดิม
จัดซื้อชั้นวางซีดีรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านกว้าง จํานวน 6 ชุด เพื่อใช้จัดแสดงสื่อการศึกษา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จํานวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นตามชั้น
จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด
พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ จํานวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสําหรับสืบค้น จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ จํานวน 1 ระบบ
จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของสําหรับผู้ใช้บริการ จํานวน 6 หลัง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส จํานวน 8 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 เครื่อง
จัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์ จํานวน 4 ชุด
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ จํานวน 2 คัน
จัดซื้อหุ่นโชว์ จํานวน 2 ตัว
จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 25 ตัว
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อตู้โชว์ จํานวน 2 ตู้
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จํานวน 4 ชุด
พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ จํานวน 100 ตัว
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูป้องกันการขโมยสื่อ จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน 20 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือ แขวน ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 2 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ํา ตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ําท่อคู่ (รุ่นสั้น) จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ายวิดีโอ จํานวน 1 ตัว
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จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอี้ห้องประชุม จํานวน 30 ตัว
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

ผู้บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน
ดังรายนามต่อไปนี้
2497 - 2501
2501 - 2502
2502 - 2503
2503 - 2505
2505 - 2522
2522 - 2533
2533 - 2536
2536 - 2537
2537 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2546
2546 - 2556
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

อาจารย์ออมทรัพย์
อาจารย์สุนทรี
อาจารย์สวาท
อาจารย์สมัย
ผศ.วัลลภ
อาจารย์มนต์ฤดี
อาจารย์ชมภู
อาจารย์บุญเรือน
อาจารย์รชตกมล
อาจารย์ชมภู
ผศ.บุญเรือน
ผศ.ดวงใจ
ผศ.ศรีสุภา

คําอาจ
ศาสตร์สาระ
ฤทธิเกิด
เสยยงคะ
สวัสดิวัลลภ
วัชระประทีป
โชติจริยะ
จันทศรีคํา
ยันต์ทอง
โชติจริยะ
จันทศรีคํา
อมิตรพ่าย
นาคธน

คณะผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ.สรายุทธ์
พานเทียน
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.ศรีสุภา
2. ผศ.ดร.มยุรี
3. อ.สรายุทธ์
4. ผศ.บุญเรือน
5. ผศ.วิไลวรรณ
6. นายวิบูลย์
7. นางสาวชวนชม
8. นางอัญชลี
9. นายประสิทธิ์
10. นางสาวอณุภา

นาคธน
รัตนเสริมพงศ์
พานเทียน
จันทศรีคํา
ฉ่ําพิรุณ
ศรีโสภณ
สมนึก
เขื่อนขันธ์
อ่วมเนียม
ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
กําหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้

ปรัชญา

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ
1. จั ด หา จั ด เก็ บ บํ า รุ ง รั ก ษา และให้ บ ริ ก ารสารสนเทศทั้ ง ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน
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แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2558-2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2559-2563)
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต และพั ฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล
3. พัฒนาบุคลากรงานวิจัย สร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาค
อาเซียน/สากล
4. การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ สู่
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
5. ส่งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2558-2562)
1. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
2. ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
6. ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ- 5. มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
บาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ใน
การดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาครู
3. การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
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การบริหารงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความในข้อ 5 กล่าวว่า ให้แบ่งส่วน
ราชการ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
สํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ เป็น
สํานักงานผู้อํานวยการ ประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2560
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
ผู้อํานวยการ
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการ
3. อาจารย์สรายุทธ์
พานเทียน
รองผู้อํานวยการ
4. นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
และหัวหน้าส่วนงานธุรการ
5. นางสาวชวนชม
สมนึก
หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
6. นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ
7. นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
1. ผู้อํานวยการ
ที่ปรึกษา
2. รองผู้อํานวยการ (คนที่ 1)
ประธานกรรมการ
3. รองผู้อํานวยการ (คนที่ 2)
รองประธานกรรมการ
4. นางราตรี คงขุนทด
กรรมการ
5. นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ
กรรมการ
6. นางสาววรนุช ล้อมวงศ์
กรรมการ
7. นางอิสรีย์ วงษ์สังข์ทองคํา
กรรมการ
8. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
กรรมการ
9. นายธงชัย ไสวงาม
กรรมการ
10. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
กรรมการ
11. นางธนัญญา สุขอุดม
กรรมการ
12. นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
กรรมการ
13. นางศุภลักษณ์ กระต่ายจันทร์
กรรมการ
14. นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
กรรมการ
15. นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
กรรมการ
16. นางสาวสงวน ชื่มชมกลิน่
กรรมการ
17. นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
กรรมการ
18. นางศศิภา เกตุเจริญ
กรรมการ
19. นางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

นางปิติรัตน์ อินทุม
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
นางสาวชวนชม สมนึก
นางสาวสุกัญญา บุญทวี
นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดี
รองอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักฯ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ
สํานักงานผู้อํานวยการ

งานธุรการ

งานเทคนิคสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

หน่วยบริหารและ
สารบรรณ

หน่วยพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการยืม-คืน

หน่วยระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติ

หน่วยการเงิน
และพัสดุ

หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนโยบาย
และแผน

หน่วยบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้า

หน่วยสื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยบริการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการ

หน่วยตรวจสอบ
บํารุงรักษา

หน่วยสารสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยบริการวิชาการ
แก่ชุมชน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บุคลากร
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน
จํานวน

3
22

คน
คน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน

ข้าราชการ ก.พ.

ลูกจ้างประจํา

-

-

สํานักงานผู้อํานวยการ
งานธุรการ
งานเทคนิคสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
1
1
6
10
4
22

รวม
1
1
6
10
4
22

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นางสาวชวนชม สมนึก
นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
นางศศิภา
เกตุเจริญ
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
นางศุภลักษณ์
กระต่ายจันทร์
นางสาวเรวดี
วงษ์สุวรรณ
นางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์
นายธงชัย
ไสวงาม
นางสาวปิติรัตน์ อินทุม
นางธนัญญา
สุขอุดม
นางอิสรีย์
วงษ์สังข์ทองคํา
นางสาวสงวน
ชื่นชมกลิ่น

ตําแหน่ง
นักวิชาการบรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

นายประสิทธิ์
นางสาวเพ็ญพิชชา
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวสุกัญญา
นางชุลีรัตน์

นักวิชาการบรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการสื่อโสต
เจ้าหน้าที่

อ่วมเนียม
สิทธิวรยศ
เสวกพันธ์
บุญทวี
จันทร์สว่าง

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คบ. (บรรณารักษศาสตร์)
คบ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ปวช. (บัญชี)
ปวช. (บัญชี)
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (บัญชี)
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ตารางที่ 2
ลําดับ
19
20
21
22

แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา (ต่อ)
ชื่อ - สกุล
ตําแหน่ง
นางสิริมาตย์
จันทร์ขาว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางราตรี
คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาววรนุช
ล้อมวงศ์
บรรณารักษ์
นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทกั ษ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา
บธบ. (บัญชีธุรกิจ)
ปวส. (บัญชี)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
บธบ. (การเงินและบัญชี)

อาคารสถานที่
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดําเนินงานและบริการ ดังนี้
อาคารเก่า (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริการ
1. บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการทําบัตรสมาชิก บริการ
ยืม–คืน
2. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสําหรับจัดนิทรรศการ
ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี
2. บริการห้องฉายภาพยนตร์
3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์
อาคารใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสํานักงาน
1. สํานักงานผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
3. บริการพื้นทีส่ ําหรับค้นคว้าแบบกลุ่ม
4. มุมการ์ตูน
5. งานซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ
6. ห้องประชุม
7. จุดบริการน้ําดื่ม
ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บริการ CD – ROM Multimedia
2. บริการฐานข้อมูลกฎหมาย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
3. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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4. บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้น และสําเนาเอกสารจาก CD-ROM และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ทางเครื่องพิมพ์
5. บริการห้องฝึกอบรม
6. ห้องสมุดสร้างสุข
7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และ e-book
ชั้นที่ 3 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฎหมาย
1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
2. ห้องสมุดกฎหมาย
3. บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000, 100, 200, 300 และ 400
2. มุมหนังสือคุณธรรม
ชั้นที่ 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 500 600
2. ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรต (รภ.)
3. บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
4. ห้องละหมาด
5. ห้องสวดมนต์ ทําสมาธิ
ชั้นที่ 7 บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
1. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
2. บริการหนังสืออ้างอิง
3. บริการวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
4. ห้องประชุม
5. คลินิกวิทยานิพนธ์
ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น
1. บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
2. ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บรุ ี

งบประมาณ
1. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1.1 ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกีย่ วข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
1.2 นํารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสําคัญตามความ
เหมาะสม
1.3 พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจําที่ได้รับ ตามความจําเป็นเร่งด่วนหรือตามความ
เหมาะสม
1.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจําปี
1.5 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ มี
กําหนดระยะเวลาดังนี้
1.5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการใช้จ่ายก่อนเดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ
1.5.2 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ. กศ.บป. ) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน
กันยายนของแต่ละปีงบประมาณ
2. การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
2.2 จัดทําแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
2.3 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา เป็นต้น
2.5 เมื่อจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
ถูกต้อง
2.6 ดําเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อทุกรายการ
2.7 ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
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ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
งบประมาณ

รวม

1. แผ่นดิน
2. บํารุงการศึกษา (บ.กศ)
รวมทั้งสิน้

แผ่นดิ น

6,269,500
1,223,980
7,493,480

บกศ.

แผนภูมทิ ี่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้
เกิดคุณค่าแก่สํานักฯ ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
6,269,500
1,223,980
กิจกรรม
บ.กศ.
6,169,500 กองทุนบริการ
1,223,980
วิชาการ
100,000
1. กิจกรรมหลัก: โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
2,000
หน่วยงาน
2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
2.1 ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสําหรับสืบค้น
56,300
2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
29,000
2.3 ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ
100,000
2.4 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ
50,000
2.5 ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทสและ
1,980,000
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
2.6 ล็อคเกอร์เก็บของสําหรับผู้ใช้บริการ
150,000
2.7 จัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
40,000
2.8 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
40,000
2.9 จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ
70,000
2.10 สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
5,000
สํานักวิทยบริการฯ
2.11 ค่าบริการโทรศัพท์
8,000
2.12 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
1,845,460
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2.13 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน
25,000
2.14 บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
215,000
2.15 กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้
103,600
บริการ
2.16 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy
10,000
Workplace
2.17 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
12,840
Matichon e-Library
2.18 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag
90,000
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
2.19 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา
41,000
3. กิจกรรมหลัก: โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้
3.1 ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศน์วัสดุสํานักวิทย
1,137,200
บริการฯ

รวม
7,493,480

2,000
56,300
29,000
100,000
50,000
1,980,000
150,000
40,000
40,000
70,000
5,000
8,000
1,845,460
25,000
215,000
103,600
10,000
12,840
90,000
41,000
1,137,200
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
(ต่อ)
งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
6,269,500
1,223,980
รวม
กิจกรรม
7,493,480
6,169,500 กองทุนบริการ
บ.กศ.
วิชาการ
1,223,980
100,000
4. กิจกรรมหลัก: โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่อ)
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
100,000
100,000
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
4.2 เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
39,100
39,100
5. กิจกรรมหลัก : การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่าวยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
5.1 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
50,000
50,000
5.2 โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อ
50,000
50,000
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ
6. กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
20,000.00
20,000.00
โครงการพระราชดําริ
7. กิจกรรมหลัก : โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
7.1 จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
45,120.00
45,120.00
7.2 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง
99,000.00
99,000.00
7.3 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น
240,000.00 240,000.00
หน้าจอสัมผัส
7.4 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
188,000.00 188,000.00
7.5 จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์
8,400.00
8,400.00
7.6 จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
45,600.00
45,600.00
7.7 จัดหาครุภัณฑ์รถเข็นหนังสือ
11,400.00
11,400.00
7.8 จัดหาครุภัณฑ์หุ่นคน
8,881.00
8,881.00
7.9 จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 800 x 400 x 1,900
6,500.00
6,500.00
มม
7.10 จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน
60,000.00
60,000.00
7.11 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
84,320.00
84,320.00
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560
(ต่อ)

กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
6,269,500
1,223,980
รวม
7,493,480
6,169,500 กองทุนบริการ
บ.กศ.
วิชาการ
1,223,980
100,000
218,400.00 218,400.00
37,899.00 37,899.00

7.12 ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
7.13 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7.14 จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา
7.15 ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจัดหา
ครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม.
9. กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้
9.1 พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ให้บริการ
9.2 ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
9.3 ครุภัณฑ์ป้ายนิทรรศการ
10. กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้
10.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และสมรรถนะการปฏิบัติงาน
12. กิจกรรมหลัก โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
12.1 ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสาร
รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน และ งบบ.กศ.)

8,500.00 8,500.00
8,500.00 8,500.00
50,200.00

50,200.00

33,800.00
36,000.00

33,800.00
36,000.00

37,460.00

37,460.00

72,000

72,000
7,565,480
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ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
งบประมาณ

รวม

1. แผ่นดิน
2. บกศ.
3. กศ.บป.

5,453,000
599,000
590,000
6,642,000

รวมทั้งสิน้

แผ่นดิ น

บกศ.

กศ.บป.

แผนภูมิที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้
เกิดคุณค่าแก่สํานักฯ ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ
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ตาราง 6 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
5,453,000
1,189,000
กิจกรรม
กศ.บป.
5,333,000 กองทุนบริการ บกศ.
599,000 590,000
วิชาการ
120,000
1. กิจกรรมหลัก: โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
2,000
หน่วยงาน
1.2 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
15,000
หน่วยงาน
2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
2.1 เก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์
720,000
2.2 ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก
495,000
2.3 ประตูป้องกันการขโมยสื่อ
428,000
2.4 เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
600,000
หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
2.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
34,000
หรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู
2.6 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
40,000
2.7 จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ
90,000
2.8 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ
120,000
2.9 ค่าบริการโทรศัพท์
8,000
2.10 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือ
2,176,860
อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.11 จัดซื้อวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร
40,000
สารสนเทศ
2.12 บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
215,000
2.13 กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้
103,600
บริการ
2.14 สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
5,000
สํานักวิทยบริการ
2.15 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
13,740
Matichon e-Library
2.16 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag
90,000
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
2.17 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน
25,000
2.18 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy
10,000
Workplace : 5สRFID ติดตัวเล่มหนังสือ

รวม

2,000
15,000
720,000
495,000
428,000
600,000
34,000
40,000
90,000
120,000
8,000
2,176,860
40,000
215,000
103,600
5,000
13,740
90,000
25,000
10,000
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ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561
(ต่อ)
งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ
5,453,000
1,189,000
รวม
กิจกรรม
5,333,000 กองทุนบริการ บกศ.
กศ.บป.
วิชาการ
599,000 590,000
120,000
3. กิจกรรมหลัก: โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.1 เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
101,800
101,800
4. กิจกรรมหลัก : โครงการให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
4.1 โครงการให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมตามความ
100,000
100,000
ต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน)
5. กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ
5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
20,000
20,000
โครงการพระราชดําริ
6. กิจกรรมหลัก : โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
6.1 จัดหาครุภัณฑ์ตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ํา
36,100
36,100
6.2 ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
374,500
374,500
6.3 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
50,000
50,000
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6.4 จัดหาครุภัณฑ์กล้องถ่ายวิดีโอ
26,000
26,000
6.5 จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุม
82,500
82,500
6.6 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
29,900
29,900
7. กิจกรรมหลัก : โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
7.1 ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library
276,000
276,000
7.2 โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริม
114,000
114,000
การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.3 จัดสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและ
200,000
200,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7
รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน งบ บกศ. และงบ กศ.บป.)
6,642,000
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
ที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนด
ระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality
Assessment) ในระดับสํานักฯ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ จําแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
1. กลไกและระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
2) มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักฯ รับทราบและดําเนินการ
5) มีการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพภายในและ
ประเมินจากองค์การภายนอก
2. การกําหนดความรับผิดชอบ ในระบอบการประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักฯ ได้กําหนดความรับผิดชอบในระบอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ดังนี้
1) ระดับสํานักฯ ได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดย
วิเคราะห์แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักฯ
ดําเนินการตามแผนและประเมินแผน
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ จะกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ

ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินภายในโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
ปีการศึกษา 2559 ผู้ประเมินกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายใน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1. อาจารย์สุชาติ
พันธุ์พรหม
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ประมวล
แซ่โค้ว
กรรมการ
3. นางภัคจิรา
แท่นทอง
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวนภาภร
คนโทเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2559
ตาราง ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
1. การบริการวิชากร
1.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม

คะแนน
5

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
2. การบริหารจัดการ
2.1 การบริหารงานของ
หน่วยงาน
2.2 การบริหารงาน เพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
เฉลี่ยคะแนน 2 องค์ประกอบ

5
5
5

5
5.00

ข้อเสนอแนะ
- ควรประเมินความสําเร็จของโครงการ
แผนบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการ
การดําเนินงานระดับดีมาก
- ควรมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์
ทางการบริหารระยะ 1 ปี เพือ่ ที่จะได้นํา
แผนดังกล่าวมาดําเนินการ
- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 1 ปี
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี

ตาราง การวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบ
ที่

คะแนน
ผ่าน

1
2

จํานวนตัว
บ่งชี้

1
2
ผลการประเมิน

I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก

-

5
5+5
15

-

5.00
5.00
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.จําแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1. เพิม่ ขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล
2. ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน
กิจกรรม/แนวทาง
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
ยุทธศาสตร์ของ
ระยะเวลา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ
การพัฒนา
จะได้รับ
04, เพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
บริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล

1. จัดทําแผนบริการวิชาการของ
สํานักวิทยบริการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดย
1.1 กําหนดความสําเร็จของ
แผนตามวัตถุประสงค์ของแผน
1.2 กําหนดความสําเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1.3 ประเมินความสําเร็จของแผน
และโครงการบริการวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดําเนินการจัดทําแผนด้านการ
ส.ค.60
บริการวิชาการเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
กันยายน 2560
เรียนรู้และเผยแพร่โครงการ ต.ค.-ธ.ค.60
พระราชดําริ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พระราชกรณียกิจของ
และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
1.2 เทิดพระเกียรติของประ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
04, เพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
บริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา
2. โครงการให้บริการวิชาการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของ
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.1 จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการด้านห้องสมุด การ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ
การส่งเสริมการอ่าน จํานวน
2 ครั้ง
2.2 เป็นการร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเยาวชน
และประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ม.ค.-มิ.ย.61

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
06, ยกระดับการ
บริหารจัดการ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และ
สุขภาวะของบุคลากร
ควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ใน
การดําเนินงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรม/แนวทาง

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า

การพัฒนา

จะได้รับ

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดย 3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มีแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 เพิม่ ศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
รองรับ
- เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

4. โครงการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.1 บุคลากรสํานักวิทย
ต.ค.60
บริการฯ จํานวน 22 คน
-ก.ย.61
ได้รับความรู้ ทักษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานจากการ
ฝึกอบรม
3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

4.1 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก ม.ค.–มิ.ย.61
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ จํานวน
22 คน รวมถึงทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ
4.2 จัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
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2.จําแนกตามข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ
การบริการวิชาการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)
1. จัดทําแผนบริการวิชาการของ
สํานักวิทยบริการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดย
1.1 กําหนดความสําเร็จของ
แผนตามวัตถุประสงค์ของแผน
1.2 กําหนดความสําเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1.3 ประเมินความสําเร็จของ
แผนและโครงการบริการวิชาการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรม/แนวทาง

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า

การพัฒนา

จะได้รับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการจัดทําแผนด้านการ
แผนบริการวิชาการของสํานัก ส.ค.-ก.ย.60
บริการวิชาการเพื่อเสนอต่อคณะ วิทยบริการฯ ประจําปี 2561
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2560
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ

1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และเผยแพร่โครงการ ต.ค.-ธ.ค.60
พระราชดําริ
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
1.2 เทิดพระเกียรติของประ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการ
2. โครงการให้บริการวิชาการ ใช้ห้องสมุด และการส่งเสริม
ฝึกอบรมตามความต้องการของ การอ่าน จํานวน 2 ครั้ง
ม.ค.-มิ.ย.61
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
2.2 เป็นการร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

29

องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ
2.การบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม/แนวทาง
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
(ตามข้อเสนอแนะ)
การพัฒนา
จะได้รับ
1.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการประจําปี 2561
2561ตามแผนยุทธศาสตร์ แผน การประจําปี 2561 ของสํานัก
วิทยบริการฯเสนอต่อคณะ
กลยุทธ์ทางการบริหารที่วางไว้
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2560
2. กํากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามไตรมาส นําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

2. วางแผนและกําหนดปฏิทิน
ในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามไตรมาส โดย
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ส.ค.-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

รายงานผลการดําเนินงานของ ต.ค.60สํานักวิทยบริการฯตามไตรมาส ก.ย.61
โดยนําเข้าที่ประชุมเพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบทุกครั้ง
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องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ตามข้อเสนอแนะ)
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 1 ปี โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2561 รองรับ

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า
ระยะเวลา
จะได้รับ
ดําเนินการ
3.1 บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ต.ค.60จํานวน 22 คน ได้รับความรู้
ก.ย.61
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
จากการอบรม
3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถ

4. โครงการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน

ม.ค.–มิ.ย.61
4.1 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ จํานวน 22
คน รวมถึงทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ
4.2 จัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินคุณภาพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงานควรคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทําเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผนเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของส ังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อใช้ เ ป็ น แนวทางในการดํา เนิน งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562) (สวท.1.1-1-1) และ (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-2)
1.2 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้แจ้งความประสงค์มายังสํานัก
วิทยบริการฯ เพื่อให้ไปจัดห้องสมุดโรงเรียน มีจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาหนีบ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
มิ ต รภาพที่ 50 และโรงเรี ย นวั ด ข่ อ ยใต้ โดยทางคณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการฯ ได้ นํ า เรื่ อ งเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2560 ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (สวท.1.1-1-3) โดยเห็นชอบให้คณะกรรมการบริการวิชาการ (สวท.
1.1-1-4) เป็นผู้ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อวางแผนสํารวจพื้นที่และดําเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2561
1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ ตาม
แผนปฏิบัติก ารประจํา ปี และตัว ชี้วัด ตามโครงการบริก ารวิช าการแก่สัง คม (สวท.1.1-1-5) เพื่อ การ
ดําเนินการที่ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย
1.4 นําแสนอแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ครั้งที่
4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.2 (สวท.1.1-1-6)
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชน หรือสังคม
2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี 2561 ได้มีโครงการตามแผนจํานวน
4 โครงการ โดยแต่ละโครงการได้กําหนดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ
2.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุม
วางแผนในการดําเนินการ จัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆที่ขอความอนุเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ
2561 ได้พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
2) ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี 3) ห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
อ.เมือง จ.ลพบุรี และ 4) ห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต. ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยเริ่ม
จากการลงพื้น ที่สํา รวจสภาพห้อ งสมุด เป้า หมาย เพื่ อ สอบถามความต้อ งการจากผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง ได้แก่
1) วันที่ 7 มีนาคม 2561 สํารวจห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ต.ดงดิน
แดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
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2) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
3) วันที่ 4 เมษายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี
และห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ซึ่งจากการสํารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการ
จัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้น
และเข้าถึงได้ง่าย (สวท.1.1-2-1)
2.1.2 คณะกรรมการบริการวิชาการของสํานักฯ นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนร่วมกัน แบ่ง
หน้าที่ ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมดําเนินโครงการ โดยได้กําหนดการดําเนินการโครงการตามลําดับความสําคัญ
และความจําเป็นเร่งด่วนก่อน-หลังของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
1) วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดเขาหนีบ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-2)
2) วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนพลร่ม
อนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ต.ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3)
3) วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดข่อยใต้
ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-4)
4) วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ดําเนินการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-5)
2.2 หลังจากได้ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของสํานักฯ ได้มีการ
ตรวจติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว และได้
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระ
ที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ (สวท.1.1-2-6) สําหรับข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจติดตามห้องสมุด
โรงเรียนจํานวน 4 แห่ง ที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว มีดังนี้ (สวท.1.1-2-7)
3. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในข้อ 1 ซึ่งมีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 4 โครงการ ได้แก่
3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจําปี 2561 ณ โรงเรียนวัดเขาหนีบ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-1)
3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-2)
3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-3)
3.4 โครงการเผยแพร่ ค วามรู้ แ ละบริ ก ารวิ ช าการ ณ โรงเรี ย นราชประชาเคราะห์ 33
ต.ดงดินแดง อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-3-4)
นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ ยังมีส่วนร่วมดําเนินโครงการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11
(สวท.1.1-3-5)
4. สํานักวิท ยบริการฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่
4.1 การสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ โดย
ภาพรวม พบว่า บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้
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ลําดับ แผนบริการวิชาการแก่สังคม
1.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.

ลําดับ

โครงการความร่วมมือทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ชุมชน และท้องถิ่น ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1.

โรงเรียนวัดเขาหนีบ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่ 50
โรงเรียนวัดข่อยใต้

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
33

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3.
4.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
ร้อยละ
80
2 แห่ง
ร้อยละ
80

ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
ร้อยละ 93

เป้าหมาย
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80
ร้อยละ
80

ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ
ร้อยละ
94.8
ร้อยละ 96

4 แห่ง
ร้อยละ
93.2

ร้อยละ
90.8
ร้อยละ
91.2

4.2 นําเสนอการประเม ินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการวิชาการ แก่
สังคม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ เพื่อทราบ (สวท.1.1-4-1)
5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม พบว่า จากผลการจัดห้องสมุดใน 4 โรงเรียนที่ผ่าน รวมถึงผลการดําเนินการโครงการที่
เคยดําเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2556-2559 รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของแต่ละโรงเรียนที่ทางสํานักวิทย
บริการฯ ได้เคยจัดห้องสมุดให้ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อมาวางแผนการพัฒนาการให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาและนําเสนอกิจกรรมพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ด้านห้องสมุด คือ 1. ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการอ่าน/กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียน 2.ควรให้ความรู้แก่นักเรียนในการเข้า
ใช้ห้องสมุดที่ถูกต้อง ซึ่งจะนําเข้าไปในแผนบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
6. สํานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยมีบุคลากรของ
สํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จํานวน 1 คน ได้แก่ นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม (สวท.1.1-6-1) ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ และในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มอบหมายให้สํานักวิทยบริการฯ
ดําเนินการด้านบริการวิชาการให้แก่ชุมชน และสังคม ได้แก่
1) โครงการในพระราชดําริ “ดิน น้ํา ลม ไฟ” จัดเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ณ ห้องโถง ชั้น 1 สํานักวิทยบริการฯ เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดําริ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในและผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-2)
2) การจัดอบรมอาชีพระยะสั้น “สมุดทํามือ (จากผ้าท้องถิ่น)” ในงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสัก
Expo 2018 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรม
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ส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจ (สวท.1.1-6-3)
3) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (สวท.1.1-6-4)
การบรรลุเป้าหมาย
สํา น ัก วิท ยบร ิก ารฯ ได ้ดํา เน ิน การบร ิก ารวิช าการแก ่ส ัง คมบรรล ุเ ป ้า หมาย ซึ่ง สํา น ัก
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. คือ เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 6 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.1.1-1-1 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อ ใช้ เ ป็น แนวทางในการดํ า เนิ น งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562)
สวท.1.1-1-2 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมของสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ เ ป็น แนวทางในการดํา เนิน งานตลอดระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
สวท.1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครั้งที่
3/2560
สวท.1.1-1-4 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.1.1-1-5 แผนปฏิบัติการประจําปี 2561
สวท.1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํ า นั กวิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ครั้งที่ 4/2560 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.2
สวท.1.1-2-1 ภาพการสํารวจห้องสมุด
สวท.1.1-2-2 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ
สวท.1.1-2-3 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50
สวท.1.1-2-4 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้
สวท.1.1-2-5 ภาพกิจกรรมดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
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หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.1.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สวท.1.1-2-7 สรุปข้อมูลการประเมินผลโครงการบริการวิชาการประจําปี 2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและชุมชน
สวท.1.1-3-1 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ประจําปี 2561 ณ โรงเรียนวัดเขาหนีบ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
สวท.1.1-3-2 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
สวท.1.1-3-3 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ต.บ้านข่อย อ.เมือง
จ.ลพบุรี
สวท.1.1-3-4 รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ ณ โรงเรียนราชประชาเคราะห์ 33
ต.ดงดินแดง อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี
สวท.1.1-3-5 สรุปโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
สวท.1.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 29 มิถุนายน
2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
สวท.1.1-6-1 บันทึกข้อความที่ สวท.134/2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งชื่อบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการบริการวิชาการ
สวท.1.1-6-2 ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ เรื่อง “ดิน
น้ํา ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
สวท.1.1-6-3 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น “สมุดทํามือจากผ้าทอท้องถิ่น”ในงานมหกรรม
เจ้าพระยาป่าสัก Expo 2018 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัด
ลพบุรี
สวท.1.1-6-4 บันทึกข้อความ ที่ สวท.123/2561 เรื่อง ขอส่งชื่องานและคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และภาพกิจกรรมนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้
มีคุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ทรั พ ยากรทั้ ง หมดฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ ผ ลตามเป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ โ ดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (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
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ / ดําเนินงาน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการ
บริหารงานของหน่วยงาน5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558-2562(สวท.2.1-1-1) และ
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561-2565 (สวท.2.1-1-2) ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารนํ า ระบบกลไกไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ / ดํ า เนิ น งานโดยได้ นํ า แผน
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561 (สวท.2.1-2-1)และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4 (สวท.2.12-2) เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ
1. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย นและ
ระดับสากล

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม :
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดซื้อ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ดําเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์”
3. ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library”
4. ดําเนินการจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์
2.พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจ กิจกรรม :
ด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม 1. การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS Digital
คุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
Collection –TDC
3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
กิจกรรม :
1. จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาหนีบจ.ลพบุรี
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
จ.ลพบุรี
3.จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.ลพบุรี
4.จัดห้องสมุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี

41

4.จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย

5. มีระบบบริหารองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ

กิจกรรม :
1.ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ
ชั้น 8 ของสํานักวิทยบริการฯ
2.ให้บริการห้องสวดมนต์และห้องละหมาด ชั้น 6
3. จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ วันสงกรานต์ปี 2561
4. พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ
5. พิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิ
ราชบรมนาถบพิตร
6. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง “ดิน น้ํา ลม ไฟ สมดุล
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”
กิจกรรม :
1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ ปี 2558-2562
2. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักฯ ปี 2561-2565
3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2561
4. การจัดการความรู้ (KM) : เรื่องการพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
5. การจัดการความรู้ (KM) : เรื่องเทคนิคการเขียนสัน
หนังสือ
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3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ/ดําเนินงาน คือ
ได้จัดทํารายงานแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561(สวท.2.1-3-1) และจัดทําข้อมูล
รายงานผลการจัดกิจกรรมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2561(ระยะสิ้นปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2560-30 กันยายน 2561) (สวท.2.1-3-2)
กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560-2561
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (KM)
- เรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียวเมื่อ
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561
การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (KM)
- เรื่องเทคนิคการเขียนสัน
หนังสือเมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน
2561
ดําเนินงานเทคนิคสารสนเทศ
“จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

2.

3.

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
22 คน
22 คน

การบริหารจัดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ
80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจัดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

4.

5.

6.

22 คน
ร้อยละ
80

ดําเนินงานบริการสารสนเทศ
“บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
และหนังสือพิมพ์”

บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
หนังสือพิมพ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “บอกรับสมาชิก
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library”

บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
พัฒนา
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- ห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ
จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่
19-21มีนาคม2561

22 คน
ร้อยละ
92.8

2,000
รายการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
90.6

ร้อยละ
80

2,020
รายการ

ร้อยละ
83.20
188
รายการ

ร้อยละ
80

188
รายการ
ร้อยละ
83.20

1 ฐาน
ร้อยละ
80

1 ฐาน
ร้อยละ
83.20

1 แห่ง
ร้อยละ
80

4 แห่ง
ร้อยละ
94.8
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ลําดับ
7.

8.

9.

10.

11.

12.

โครงการ/กิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”
- ห้องสมุดโรงเรียนพลร่ม
อนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่
1–2 พฤษภาคม 2561
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”
- ห้องสมุดโรงเรียนวัดข่อยใต้
จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่
21-23 พฤษภาคม 2561

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
80

4 แห่ง
ร้อยละ
95

1 แห่ง
ร้อยละ
80

4 แห่ง
ร้อยละ
91.2

1 ครั้ง
ร้อยละ
80

1 ครั้ง
ร้อยละ
86.4

100 คน
ร้อยละ
80

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมพร้อม
แผ่นเลคเชอร์ ห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2)
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ร้อยละ
86.0

1 แห่ง

จํานวนครั้งที่จัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริเมื่อวันที่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม
2560
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมพร้อม
แผ่นเลคเชอร์

ร้อยละ
80

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา

เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ
ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
“การจัดการห้องสมุดใน
พัฒนา
ชุมชน”
- ห้องสมุดโรงเรียนราชประชา ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
นุเคราะห์ 33 เมื่อวันที่
5-8 มิถุนายน 2561
โครงการจัดสัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่
15-17 กุมภาพันธ์ 2561

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
1 แห่ง
4 แห่ง

143 คน
ร้อยละ
91.60

100ตัว

ร้อยละ
80

100ตัว

ร้อยละ
81.8
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

13.

ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “จัดหาทรัพยากร
สื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์”

จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
70
70
รายการ
รายการ
ร้อยละ
80

ร้อยละ
83.20

4. สํานักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้รับบริการทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5ทั้งนีส้ ํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา2560มีผลการประเมิน4.15จาก
คะแนนเต็ม 5 (สวท.2.1-4-1 )
ตาราง ความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภาพรวม 4 ด้าน
ความพึงพอใจ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านการบริการ
ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.16
4.21
4.14
4.09

0.68
0.68
0.72
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4.15 0.72 มาก

5. สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยสํานักวิทยบริการฯ
ได้มีการแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้บุคลากรและคณะกรรมการประจําสํานักฯ
ทราบ ในการประชุมฯครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4 (สวท.2.1-5-1) พร้อมทั้ง
ได้ร่วมกันนําเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้
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การประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

2. ด้านการบริการ

3. ด้านบุคลากร

ก่อให้เกิดโครงการ
1.จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
3.บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
4.บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library
5. ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดทําฐานข้อมูล TDC
(Thai Digital Collection)เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLISมีเป้าหมาย
เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับ
เต็ ม ของวิ ท ยานิ พ นธ์ รายงานการวิ จั ย ของอาจารย์ รวบรวมจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
(สวท.2.1-5-2)
1.โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสันหนังสือ” เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 (สวท.2.1-5-3)
2.โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้บริการแก่นักศึ กษา
ในช่วงก่อนสอบ ช่วงวันที่ 24 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2560 และช่วง
วันที่ 5 มีนาคม –12 เมษายน 2561
(สวท.2.1-5-4)
3. โครงการ Library Tourให้ความรู้พื้นฐานในการเข้าใช้หอ้ งสมุด
พร้อมนําชมห้องสมุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 เมื่อวันที่ 17 – 18 และ 23 – 24 เมษายน 2561(สวท.2.1-5-5)
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์
และประเมินค่างานระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ”ระหว่างวันที่ 23 –
26 มกราคม 2561ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(สวท.2.1-5-6)
2.ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุด
ดิจิทัล4.0 ระว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ อาคารหอสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)จังหวัดพิษณุโลก (สวท.2.1-5-7)
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สื บ ค้ น โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยระบบห้ อ งสมุ ด ในประเทศไทย
(ThaiLIS)ณ ห้อง 11201 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 19 เมษายน 2560 (สวท.2.1-5-8)
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4. ด้านอาคารสถานที่

1. จัดหาเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ห้องโสตทัศนวัสดุ
(AV2) จํานวน 100 ตัว (สวท.2.1-5-9)
2. จัดหาประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก
(สวท.2.1-5-10)
3. จัดหาประตูป้องกันการขโมยสื่อ (สวท.2.1-5-11)
4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด
24,000 BTU จํานวน 20 เครื่อง (สวท.2.1-5-12)
5. จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
(สวท.2.1-5-13)
6. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นิทรรศการห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม
2560 (สวท.2.1-5-14)

ข้อมูลเพิ่มเติม
สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการนําข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาของ
ผู้เข้าใช้บริการ มาทําการปรับปรุง ดังนี้
ก่อให้เกิดโครงการ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ปี 2560
1. ด้านอาคารสถานที่ควรมีบรรยากาศ -จัดหาเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ห้องโสตทัศนวัสดุ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
(AV2) จํานวน 100 ตัว (สวท.2.1-5-9)
- จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาด 24,000 BTU จํานวน 20 เครื่อง (สวท.2.1-5-12)
จัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
(สวท.2.1-5-13)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม นิทรรศการห้องสมุดสีเขียว เมือ่ วันที่
20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 (สวท.2.1-5-14)
การบรรลุเป้าหมาย
สํา นัก วิท ยบริก ารฯ ได้ดํา เนิน การการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุเ ป้า หมาย ซึ่ง สํา นัก
วิท ยบริก ารฯ ได้ กําหนดเป้า หมายของ “ตัว บ่งชี้ ที่ 2.1 การบริ หารงานของหน่ วยงาน” ไว้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย 5 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 5 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558–2562)
สวท.2.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561–2565)
สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561
สวท.2.1-2-2 นําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2561 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ระเบียบวาระที่ 4
สวท.2.1-3-1 รายงานแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561
สวท.2.1-3-2 รายงานผลการจัดกิจกรรมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2561
สวท.2.1-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561 บทที่ 4
สวท.2.1-5-1 การแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้บุคลากร และคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ ทราบ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4 พร้อมทั้งได้ร่วมกันนําเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
สวท.2.1-5-2 การให้บริการฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย ThaiLIS TDC
สวท.2.1-5-3 ภาพโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสันหนังสือ”
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
สวท.2.1-5-4 โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในช่วงก่อนสอบ ช่วง
วันที่ 24 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2560 และช่วงวันที่ 5 มีนาคม – 12 เมษายน 2561
สวท.2.1-5-5 ภาพโครงการ Library Tour ให้ความรู้พื้นฐานในการเข้าใช้ห้องสมุด พร้อมนําชม
ห้องสมุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 – 18 และ
23 – 24 เมษายน 2561
สวท.2.1-5-6 ภาพบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ และประเมินค่า
งานระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ” ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๑๐ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สวท.2.1-5-7 ภาพบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ระว่าง
วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
สวท.2.1-5-8 ภาพส่งบุ คลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้ น
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้อง 11201
อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 19 เมษายน 2560
สวท.2.1-5-9 ภาพเก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ห้องโสตทัศนวัสดุ (AV2) จํานวน 100 ตัว
สวท.2.1-5-10 ภาพประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก

48

สวท.2.1-5-11
สวท.2.1-5-12
สวท.2.1-5-13
สวท.2.1-5-14

ภาพประตูป้องกันการขโมยสื่อ
ภาพครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น ชนิ ด แขวน ขนาด 24,000 BTU
จํานวน 20 เครื่อง
ภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง (ติดตั้งที่ชั้น 7)
ภาพกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ
ห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํา นุ บํ า รุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการดํ า เนิ นพั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุด มศึก ษาจึ งจํ า เป็ นต้ อ งดํ า เนิ น งานผ่ า น
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7.ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก าร
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ โดยได้มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.2-1-1) และแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 (สวท.2.2-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (สวท.2.2-1-3 และ สวท.2.2-1-4)
1.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สวท.2.2-1-5) และได้
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
(สวท.2.2-1-6) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565 (สวท.2.2-1-7) รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 (สวท.2.2-1-8) ตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
1.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 เสนอคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 (สวท.2.2-1-9) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
2. การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ ได้รายงานข้อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
2.1 สํานั กวิ ทยบริ การฯ ได้จั ดทํ าเล่ ม แผนปฏิบัติ การประจํ า ปี งบประมาณ และได้มี ก ารวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-1)
2.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดําเนินการ
จัดทํารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย NAGA ในส่วน
ของรายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม รายงานการตัดจ่ายประจําวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-2)
2.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม เร่งรัด การใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ กระทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการใช้เงินงบประมาณให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด (สวท.2.2-2-3)
2.4 ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารติ ด ตาม ผลการใช้ เ งิ น งบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ และตรงตามเป้าหมายที่กําหนด โดยมีผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เสนอให้ทราบเป็นระยะ พร้อมนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ของทุก
เดือน (สวท.2.2-2-4) และเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าระเบียบวาระการประชุม (สวท.2.2-2-5)
2.5 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ในระเบียบวาระที่
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4 ข้อ 4.4 (สวท.2.2-2-6) เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ (Action plan) (สวท.2.2-2-7)
2.6 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดทํ ารายงานประจําปี 2560 สํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-2-8)
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับมหาวิทยาลัย
(สวท.2.2-3-1) และคําสั่งที่ 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2)
3.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3 และ สวท.2.2-3-4)
3.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2560 ได้ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การตรวจสอบโครงสร้างภายในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อบรรเทาความเสียหาย
จากอาคารร้ าวและรั่ วซึ ม 2) การจั ดการความรู้ เพื่อแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ทั กษะจากผู้มี ประสบการณ์ เพื่ อ
ดําเนินการป้องกันแก้ไขและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัย
เสี่ยง (ดูที่ สวท.2.2-3-3 และ สวท.2.2-3-4) และได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณา และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ (สวท.2.2-3-5)
3.4 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้มี
การรายงานผลการดําเนินงานในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 (สวท.2.2-3-6)
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
4.1 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยดําเนินการ คือ สํานักวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการประจําสํานักฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน (สวท.2.2-4-1) สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบ
นโยบายการปฏิ บั ติ งาน แผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี งบประมาณ 2560 ระเบี ยบข้ อกํ าหนด หรื อข้ อบั งคั บต่ างๆ ที่
มหาวิ ทยาลั ย หรื อสํานั กวิทยบริการฯ กํา หนด (สวท.2.2-4-2) ทั้งนี้ ได้ มีก ารแจ้ งข้ อมู ล ต่ า งๆ ที่ เป็ นสิ ท ธิแ ละ
ประโยชน์ของบุคลากรได้ทราบทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook สํานักวิทยบริการฯ (สวท.
2.2-4-3) Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-4) หรือการลงนามเพื่อรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.24-5) และคําสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ (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) เพื่อร่วมในการดําเนินงานกับ
ผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารงานได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องนําหลักว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสํานักวิทยบริการฯ ดังนี้
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4.1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารสํานักฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน (สวท.2.2-4-15 และ สวท.2.2-4-16)
4.1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน
หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-4-17) และ ปีงบประมาณ 2561 จาก
ระบบ NAGA (สวท.2.2-4-18)
4.1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-19) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีการให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดําเนินการสั่งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-20) มีการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการจัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักฯ ได้รับคะแนน 4.15
จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-21)
4.1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปี
การศึกษา และผ่านการประเมินในระดับดีมาก (สวท.2.2-4-22) และได้มีการให้บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ ได้
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี (สวท.2.2-4-23) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (สวท.2.2-4-24) การดูแลรักษาลิฟต์ (สวท.2.2-4-25) เป็นต้น
4.1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-26) และได้นําเสนอการใช้งบประมาณรายไตรมาสให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบเป็นประจําทุกเดือน (สวท.2.2-4-27)
4.1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากร
เป็นคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-28) อีกทั้งได้ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสํานักวิทยบริการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-4-29)
4.1.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจและ
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เช่น คําสั่ ง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอํ านาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทน
ผู้ อํานวยการสํ า นั กฯ ลงวันที่ 10 มี นาคม 2560 (สวท.2.2-4-30) ประกาศสํ านั กวิทยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 (สวท.2.2-4-31) การแต่งตั้งให้บุคลากรได้เป็น
คณะกรรมการต่างๆ โดยดําเนินได้อิสระตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ดูเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
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) รวมถึงมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินงานที่มุ่งเน้น
การสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสํานักฯ บริหารงานภายใต้ข้อกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเบิกจ่าย
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งบประมาณ (สวท.2.2-4-32) ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (สวท.2.2-4-33) โดยบริหารงานด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค ใช้อํานาจกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
4.1.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารสํานักฯ บริหารงานอย่างเท่าเทียม คํานึงถึง
บุคลากรสํานักฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพิ่มขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.2.2-4-34) และมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-35)
4.1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารสํานักฯ มีกระบวนการขอฉันทา
มติ ในรูปแบบการประชุมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ร่วมกันตัดสินใจทุกครั้งในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ
สํานักฯ โดยยึดหลักให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความความคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร ประกอบกับได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดําเนินงานของสํานักฯ ให้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินงานร่วมกันและให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง (ดูเอกสารที่ 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)
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนํามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริงสํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ คือ
5.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1)
และกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการฯ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558-2562 (สวท.2.2-5-2) กําหนดประเด็นความรู้ คือ 1) ระเบียบและแนวทางใน
การปฏิ บั ติง านในหน่ ว ยงาน 2) การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ งมี ข อบเขตเป็ น การสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย คือ
5.1.1 รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากสํานักวิทยบริการฯ
5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร
5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
5.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมีการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทําโครงการ (สวท.2.2-5-4)
5.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง คือ
5.3.1 โครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว (สวท.2.2-5-5) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียวได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชาติ มีการนําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สวท.2.2-5-6)
5.3.2 โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิค
การเขียนสันหนังสือ (สวท.2.2-5-7) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการเขียนสันหนังสือที่ถูกต้อง ฝึก
สมาธิในการทํางานเนื่องจากเป็นงานที่มีความประณีต และมีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยการนําความรู้จากโครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนสันหนังสือ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง มีความประณีตและสวยงาม
6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกี ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
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6.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-1)และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565 (สวท.2.2-6-2) อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ่ม
ใหม่ ของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 4 ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มี
การวิเคราะห์งานโดยกําหนดขอบเขต พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ให้กับ
ทุกคนได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท.2.2-6-3) อีกได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอบรมเพื่อนํามาพัฒนางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561 (สวท.2.2-6-4)
6.2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด
6.2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการรับโอนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยยึดตามระเบียบข้อบังคับและคุณสมบัติผู้รับโอน จํานวน 2 คน ได้แก่ นางสาววรนุช ล้อมวงศ์
และนางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ (สวท.2.2-6-5) และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ตัดโอนตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2-6-6)
6.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
- สัมมนาทางวิชาการ และชมการแสดงนิทรรศการ เรื่อง นนทบุรี วาไรตี้ 4.0 วันที่
30 สิงหาคม 2560
- โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 33 เรื่อง
พลิกโฉมห้องสมุด สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน
2560
- โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ระหว่างวันที่ 25-26
มกราคม 2561
- โครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 29-30
มกราคม 2561
- การประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และเรื่อง การเตรียมความพร้อมสําหรับ
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2561
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทํารายการทะเบียน
ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดําเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 2627 เมษายน 2561
- โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561
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- อบรมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กรในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
(สวท.2.2-6-7)
6.3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ตามคําสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ
(สวท.2.2-6-8) และได้มีการดําเนินการในการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ โดยจัดมุมหนังสือใหม่ประจําปี (สวท.2.2-6-9) ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีการจัด
สวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่มให้กับบุคลากร
เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น บริการแก่นักศึกษา บุคลากรที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด (สวท.2.2-6-10) และได้นํากระเช้า
เยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ในยามเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการทํางาน
(สวท.2.2-6-11) อีกทั้งจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ําหนัก เพื่อให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วย
ตนเอง (สวท.2.2-6-12)
6.4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้คือ
ลําดั
บ
1.

2.

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
22 คน
22 คน

หน่วยงานที่จัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 6-9
ธันวาคม 2560

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการการ
วิเคราะห์และ
ประเมินค่างานระดับ
ชํานาญงาน/ชํานาญ
การ รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 23-24 มกราคม
2561 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 25-26
มกราคม 2561
สัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการฯ
ระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการฯ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

22 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

100
คน

100
คน

สํานักวิทย
บริการฯ

22
คน

สํานักวิทย
บริการฯ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ

สํานักวิทย
บริการฯ

ร้อยละ
94.4

22
คน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
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80
90
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2561
5. โครงการฝึกอบรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
2
2
กองคลัง
คน
คน
มหาวิทยาลัย
กฎหมายว่าด้วยการ กิจกรรม
ราชภัฏเทพสตรี
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 วันที่ 5
ตุลาคม 2560
6. โครงการอบรมเรื่อง จํานวนผู้เข้าร่วม
3
3
กองคลัง
กิจกรรม
คน
คน
มหาวิทยาลัย
นโยบายเพิ่ม
ราชภัฏเทพสตรี
ประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ePayment ภาครัฐ
(KTB Corporate
Online) วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561
7. โครงการการจัดการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
22
22
สํานักวิทย
กิจกรรม
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
บริการฯ
ความรู้ เรื่อง การ
ความพึงพอใจของ
80
90
พัฒนาบุคลากรให้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้ด้านห้องสมุดสี
เขียว ระหว่างวันที่ 7-8
พฤษภาคม 2561
25
สํานักวิทย
25
8. โครงการการจัดการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
คน
บริการฯ
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ความรู้ เรื่อง เทคนิค กิจกรรม
95
80
การเขียนสันหนังสือ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และสมุดทํามือ
ระหว่างวันที่ 30
พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2561
และได้มีการนําผลการประเมินเข้าที่ประชุมบุคลากรประจําสํานักฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการ
ปรับปรุง /พัฒนา การบริหารและการพัฒนาบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-6-13) และได้มีการนํา
ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่1/2561 (สวท.2.2-6-14)
เพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป
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7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
7.1 สํานักวิทยบริการฯ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1) มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้กําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560 (สวท. 2.2-7-3) และได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิทย
บริการฯ พร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท. 2.2-7-4) อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5) และได้มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6, สวท. 2.2-7-7)
7.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้งได้
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน และได้จัดประชุม
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (สวท. 2.2-7-10)
7.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้ ว ย มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพพร้ อ มกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (สวท. 2.2-7-11)
คณะกรรมการกํากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท. 2.2-7-12) สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการกําหนดปฏิทิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ ปีการศึกษา
2560 (สวท. 2.2-7-14) และได้นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-15) มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-16)
7.4 สํา นั กวิ ท ยบริ ก ารฯ นํ า ผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (4.3)
(สวท.2.2-7-17) และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-18) พร้อมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-19)
รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.2.2-1-1
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562
สวท.2.2-1-2
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565
สวท.2.2-1-3
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2559–2563
สวท.2.2-1-4
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561–2565
สวท.2.2-1-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
สวท.2.2-1-6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
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สวท.2.2-1-7
สวท.2.2-1-8
สวท.2.2-1-9
สวท.2.2-2-1
สวท.2.2-2-2
สวท.2.2-2-3
สวท.2.2-2-4
สวท.2.2-2-5
สวท.2.2-2-6
สวท.2.2-2-7
สวท.2.2-2-8
สวท.2.2-3-1
สวท.2.2-3-2
สวท.2.2-3-3
สวท.2.2-3-4
สวท.2.2-3-5
สวท.2.2-3-6
สวท.2.2-4-1
สวท.2.2-4-2
สวท.2.2-4-3
สวท.2.2-4-4
สวท.2.2-4-5
สวท.2.2-4-6

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2565
แผนปฏิบัติการประจําปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20
กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2561
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
รายงานการตัดยอดเบิกจ่ายตามกิจกรรม/ประจําวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยก
ตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ประจําทุกเดือน ของการ
รายการผลเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
และ 2561
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 http://www.tru.ac.th/council/
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก แผนปฏิบตั ิการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2561 เสนอทีป่ ระชุมครั้งที่ 4/2560 ลว. 20 กันยายน 2560
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ
(Action plan) ครั้งที่ 9/2560 ลว. 22 กันยายน 2560
รายงานประจําปี 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 0175/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คําสั่งที่ 030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)
แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (บุคลากรในหน่วยงาน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน(4 พ.ค.61)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักฯ
รายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Facebook สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.
Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง
เชิงนโยบาย คําสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ
เอกสารลงนามรับเรื่องบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2524/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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
สวท.2.2-4-14
สวท.2.2-4-15
สวท.2.2-4-16
สวท.2.2-4-17
สวท.2.2-4-18
สวท.2.2-4-19
สวท.2.2-4-20
สวท.2.2-4-21
สวท.2.2-4-22
สวท.2.2-4-23
สวท.2.2-4-24
สวท.2.2-4-25
สวท.2.2-4-26
สวท.2.2-4-27
สวท.2.2-4-28
สวท.2.2-4-29
สวท.2.2-4-30

คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 031/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมสํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 038/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
คงเหลือปีงบประมาณ 2560 จากระบบ NAGA
รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
คงเหลือปีงบประมาณ 2561 จากระบบ NAGA
คําสั่งไปราชการการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสํานัก วิทย
บริการฯ ม.แม่โจ้ และม.เชียงใหม่
แบบเสนอรายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ย
บริการฯที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
บทคัดย่อการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา
2559
รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสํานักวิทยบริการ ปี 2559
แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ ปี 2560
กล้องวงจรปิดของสํานักวิทยบริการ
การซ่อมบํารุงรักษาลิฟท์
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 032/2560 แต่งตั้งคระกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําเดือน
ผู้ใช้บริการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสํานักวิทยบริการ
ข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการ ปี 2560
คํ า สั่ ง สํ า นั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
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สวท.2.2-4-31
สวท.2.2-4-32
สวท.2.2-4-33
สวท.2.2-4-34
สวท.2.2-4-35
สวท.2.2-5-1
สวท.2.2-5-2
สวท.2.2-5-3
สวท.2.2-5-4
สวท.2.2-5-5
สวท.2.2-5-6
สวท.2.2-5-7
สวท.2.2-6-1
สวท.2.2-6-2
สวท.2.2-6-3
สวท.2.2-6-4
สวท.2.2-6-5
สวท.2.2-6-6
สวท.2.2-6-7
สวท.2.2-6-8
สวท.2.2.6-9
สวท.2.2.6-10

020/2560 เรื่อง มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักฯ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560
ระเบียบการพิจารณารายจ่ายงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
คําสั่งมหาวิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ และม.เชียงใหม่
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 035/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ
แผนจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ 2558-2562
แผนปฎิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9
พฤษภาคม 2561
โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน
พ.ศ. 2559
โครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคนิคการเขียน
สัน และแนวปฏิบัติที่ดี
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ.2561-2565
คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561
ข้อบังคับ มรท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การโอนตําแหน่ง
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 เรื่อง ตัดโอนตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ราชการ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ
ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมหนังสือใหม่ประจําปี
ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่มและเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
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สวท.2.2.6-11
สวท.2.2.6-12
สวท.2.2-6-13
สวท.2.2-6-14
สวท.2.2-7-1
สวท.2.2-7-2
สวท.2.2-7-3
สวท.2.2-7-4
สวท.2.2-7-5
สวท.2.2-7-6
สวท.2.2-7-7
สวท.2.2-7-8
สวท.2.2-7-9
สวท. 2.2-7-10
สวท. 2.2-7-11
สวท. 2.2-7-12
สวท. 2.2-7-13
สวท. 2.2-7-14
สวท. 2.2-7-15
สวท. 2.2-7-16
สวท. 2.2-7-17
สวท. 2.2-7-18
สวท. 2.2-7-19

ภาพการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ําหนัก
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่13
/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปีการศึกษา 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการฯ 2560 เรื่อง การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 002/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 003/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561
ประกาศนโยบายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา
2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ให้กับบุคลากรในสํานักวิทย
บริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สํานักวิทยบริการฯ
ดูที่ สวท.2.2-7-4
ดูที่ สวท.2.2-7-5
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2559
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 (หน้า 20-21)
ดูที่ สวท.2.2-7-16
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2560

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ที่
1

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จํานวนข้อ
เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560
6 ข้อ
6 ข้อ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําสํานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1
และนําเสนอกรรมการประจําสํานักฯ เพื่อพิจารณา
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ,
สุกัญญา , ประสิทธิ์,
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา,
ชวนชม, ณัทพัชช์นันท์
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ที่
2

2

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จํานวนข้อ
เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560
5 ข้อ
5 ข้อ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ/ดําเนินงาน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อ ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
7 ข้อ
7 ข้อ 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จาผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทัง้ สอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อํานวยการ,
รองผู้อํานวยการ,
ธงไชย,ปิติรัตน์,
ชุลีรัตน์,อิสรีย์, ศศิภา

ผู้อํานวยการ,
รองผู้อํานวยการ,
อัญชลี, เรวดี, ศุภลักษณ์,
สิริมาตย์, สร้อยนภา,
สงวน, พิชญนันท์,
อณุภา, หทัยรัตน์,
ราตรี,วรนุช
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ที่
2

การกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จํานวนข้อ
เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2560
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทีเ่ ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มี สามารถควบคุมได้ ที่สง่ ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธิกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

65

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2560 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
ตาราง สรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการดําเนินงาน

6ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน
(1/1)
5 คะแนน

5 ข้อ
7 ข้อ

5 ข้อ
7 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
(2/2)
5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2

รวม
2 องค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

เป้าหมาย

รอบปีการศึกษา 2560
(5+5+5 = 15คะแนน / 3 ตัวบ่งชี้ = 5.00คะแนน)

5.00 คะแนน
(ระดับดีมาก)
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หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนนโดยมี
ความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงการดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึงการดําเนินงานระดับดีมาก
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