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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
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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

42

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
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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

