
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงาน          

ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปีการศึกษา 2560 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงานตาม

โครงสร้างของมหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตร ี





บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร 
 
ชื่อหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ท่ีตั้ง  321  ถนนนารายณ์มหาราช  ตําบลทะเลชุบศร   

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ
เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดําเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครู
หรืออาจารย์ใหญ่  
 พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้
หลังอาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด  
 พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักด์ิ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาต้ังที่ช้ันล่างของอาคาร 2 ซึ่ง
ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ  
 พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ช้ัน 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 
ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อํานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง 
ได้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณ 2,400,000 บาท  ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 
บาท และวิทยาลัยครูเทพสตรีจ่ายสมทบ 100,000 บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 24 กันยายน 2517  และ
เปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517   
 พ.ศ. 2540  อาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างหอสมุด
ขึ้นมา เป็นอาคารสูง 8 ช้ัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2542   

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับ
โครงสร้างสํานักวิทยบริการ เป็น “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
 แนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้กําหนดแผนยุทธ์ศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 
ปรัชญา 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลยั 



วิสัยทัศน์ 
            เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  สนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
พันธกิจ 

1.  จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม  
4.  สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

2. ผลการประเมินคณุภาพภายในทีค่รบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ ์

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 
กรกฎาคม 2561) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
1. การบริการวิชากร 1.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 
5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 
2. การบริหารจัดการ 2.1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน 
5 

 2.2 การบริหารงาน เพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ์

ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5 
เฉลี่ยคะแนน 2 องค์ประกอบ 5.00 

 
 
 

 
 
 



ตาราง การวเิคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหนว่ยงานตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จํานวนตัว
บ่งชี้ 

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 
1  1 - 5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2 2 - 5+5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ - 15 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 
3. จุดเด่น/แนวทางเสริม  (3-5 ข้อ) 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ/ชุมชนหรือท้องถิ่น 
2. โครงการบริการวิชาการทําให้ห้องสมุดมีชีวิต 
3. มีการบริการวิชาการที่แข็งแกร่ง และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4. เป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน “ห้องสมุดสีเขียว” 
5. มีมุมบริการ 
6. ให้ความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียวแก่บุคลากรของสํานักฯ 

4. จุดทีค่วรพฒันา/แนวทางแก้ไข (3-5 ข้อ) 
1. ควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนว่าได้นําไป

ประกอบอาชีพจริงหรือไม่ 
2. สร้างสื่อวิดีทัศน์เพื่อโปรโมทโครงการบริการวิชาการที่เคยได้จัดกิจกรรมมา 
3. ควรต่อยอดโครงการบริการวิชาการ โดยทําเป็นผลงานบริการวิชาการ “รับใช้สังคม” 

5. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)  
1. ควรสร้างความท้าทายโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาประกอบการบริหาร

จัดการสํานักฯ 
 

 
 





สารบัญ 
 หน้า 
บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร  
คํานาํ   
สารบัญ  
ส่วนที่ 1   บทนํา  
              1.  ข้อมลูพ้ืนฐานของหน่วยงาน  
                          ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1 
                          ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 6 
                          โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหาร    10 

   รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบรหิาร  5 

   จํานวนอาจารย์และบุคลากร 11 

               งบประมาณ      14 

          ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่นมา 24 

   2. วิธีการประเมิน 31 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสรา้งของ 
มหาวิทยาลัย 

 

 - ผลการประเมนิรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ (ตาราง 1) 32 
 - การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 (ตาราง 2) 
33 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จดุเด่น โอกาสในการพฒันา จุดอ่อนและขอ้เสนอแนะ  
 - ผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและขอ้เสนอแนะ 34 

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ข คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

 

              ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน  

 
 



1 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
ชื่อหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ท่ีตั้ง  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 ทองพูนศักด์ิ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาต้ังที่ช้ันล่างของอาคาร 2 ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ  

พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ช้ัน 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 ช้ัน 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  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพ่ิมอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ 
และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม เพื่อใช้ใน
มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ดําเนินงานและบริการ 
 พ.ศ.2542  ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจําเป็น
ต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอ่ืนๆ 
 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 
 ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย 
 เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท) 
 เมษายน พ.ศ.2545  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CD-
ROM Network 
 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น 
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอ่ืนๆ 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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 มิถุนายน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับบริการยืม-คืน 
ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เป็น 
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 (ช้ัน 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง 
 พฤษภาคม พ.ศ.2550  ติดต้ังกล้องวงจรปิดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย 
 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดซื้อเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ 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 ช้ิน สําหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีนาคม พ.ศ.2551  ติดต้ังกล้องวงจรปิด 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  
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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 
จดัซื้อระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ 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 
จัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 25 ตัว 
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตู้โชว์ จํานวน 2 ตู้ 
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จํานวน 4 ชุด 

พ.ศ. 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอ้ีห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์  จํานวน 100 ตัว 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก  จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูป้องกันการขโมยสื่อ  จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู   
จํานวน 20 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น หรือ แขวน ขนาด 12,000 บีทียู   
จํานวน 2 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ํา ตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ําท่อคู่ (รุ่นสั้น)  จํานวน 
1 ชุด 
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  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ายวิดีโอ  จํานวน 1 ตัว 
  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้าอ้ีห้องประชุม  จํานวน 30 ตัว 
  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง 
 
ผู้บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน  
         ดังรายนามต่อไปนี้ 

2497 - 2501   อาจารย์ออมทรัพย์ คําอาจ 
 2501 - 2502   อาจารย์สุนทรี  ศาสตร์สาระ 
 2502 - 2503   อาจารย์สวาท  ฤทธิเกิด 
 2503 - 2505   อาจารย์สมัย  เสยยงคะ 
 2505 - 2522   ผศ.วัลลภ  สวัสดิวัลลภ 
 2522 - 2533   อาจารย์มนต์ฤดี  วัชระประทีป 
 2533 - 2536   อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ 
 2536 - 2537   อาจารย์บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2537 - 2539   อาจารย์รชตกมล  ยันต์ทอง 
 2539 - 2542   อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ  
 2542 - 2546   ผศ.บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2546 - 2556   ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่าย 
 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน   ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

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

กรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผศ.ศรีสุภา   นาคธน ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. อ.สรายุทธ์ พานเทียน กรรมการ 
4. ผศ.บุญเรือน จันทศรีคํา กรรมการ 
5. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ กรรมการ 
6. นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการ 
7. นางสาวชวนชม สมนึก กรรมการ 
8. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
9. นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม กรรมการ 
10. นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
 แนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
กําหนดแผนยุทธ์ศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 
ปรัชญา 
 
 
วิสัยทัศน์ 
            เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  สนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
พันธกิจ 

1.  จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลยั
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แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. 2558-2562 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
(พ.ศ. 2559-2563) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (พ.ศ. 2558-2562) 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

1 .  พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพ  เพื่ อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล 
    
 

2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
3. พัฒนาบุคลากรงานวิจัย สร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 

2.  ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

4. การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ สู่
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

5. ส่งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

4.  ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

6. ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ-
บาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธ์ิใน
การดําเนินงาน 

5.  มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 
แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. 2561-2565 
ประเดน็ยุทธศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

(พ.ศ. 2561-2565) 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565) 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2. การผลิตและพัฒนาคร ู 2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ผลิตและพัฒนาคร ู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 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.  นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ 
7.  นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์ หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 1.    ผู้อํานวยการ ที่ปรึกษา 
 2.    รองผู้อํานวยการ (คนที ่1) ประธานกรรมการ 
 3.    รองผู้อํานวยการ (คนที ่2) รองประธานกรรมการ 
 4.    นางราตรี  คงขุนทด กรรมการ 
 5.    นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ กรรมการ 
 6.    นางสาววรนุช  ล้อมวงศ์ กรรมการ 
 7.    นางอิสรย์ี  วงษ์สังข์ทองคํา กรรมการ 
 8.    นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
 9.    นายธงชัย  ไสวงาม กรรมการ 
 10.  นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม กรรมการ 
 11.  นางธนัญญา  สุขอุดม กรรมการ 
 12.  นางสาวเพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ                             กรรมการ 
 13.  นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร ์                            กรรมการ 
 14.  นางสิริมาตย์  จันทร์ขาว                                    กรรมการ 
 15.  นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร                              กรรมการ 
 16.  นางสาวสงวน  ช่ืมชมกลิน่                                  กรรมการ 
 17.  นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ กรรมการ 
 18.  นางศศิภา  เกตุเจริญ                                        กรรมการ 
  19.  นางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์                                  กรรมการ 
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 20.  นางปิติรัตน์  อินทุม                                         กรรมการ 
 21.  นางสาวพิชญนันท ์พรมพิทักษ์                            กรรมการ 
 22.  นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์                                กรรมการและเลขานุการ 
 23.  นางสาวชวนชม  สมนึก                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24.  นางสาวสุกัญญา  บุญทวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 25.  นางชุลีรัตน์  จันทรส์ว่าง                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการบรหิารงาน 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้อํานวยการสาํนักฯ 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการประจาํสาํนักฯ 

งานธุรการ งานเทคนคิสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยบริหารและ 
สารบรรณ 

หน่วยการเงิน
และพัสดุ 

หน่วยนโยบาย
และแผน 

 

หน่วยพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยบริการยืม-คืน 

หน่วยบริการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

หน่วยบริการสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้า 

หน่วยบริการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการ 

หน่วยสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

หน่วยระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยสื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยตรวจสอบ
บํารุงรักษา 
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บุคลากร 
   อาจารย์     จํานวน    3 คน 

  พนักงานมหาวิทยาลัย   จํานวน            22 คน 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

 

หน่วยงาน ข้าราชการ ก.พ. ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม 

สํานักงานผู้อํานวยการ - - 1 1 
งานธุรการ - - 1 1 
งานเทคนิคสารสนเทศ - - 6 6 
งานบริการสารสนเทศ - - 10 10 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 4 4 

รวม - - 22 22 
 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวชวนชม   สมนึก นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
2 นางอัญชลี   เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
3 นางศศิภา   เกตุเจริญ บรรณารักษ ์ คบ. (บรรณารกัษศาสตร์) 
4 นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร เจ้าหน้าที่ คบ. (ภาษาไทย) 
5 นางสาวอณุภา   ทานะรมณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
6 นางศุภลักษณ์   กระต่ายจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
7 นางสาวเรวดี   วงษ์สุวรรณ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
8 นางณัทพัชช์นันท์  นรสิงห์            บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
9 นายธงชัย  ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
10 นางสาวปิติรัตน์  อินทุม บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
11 นางธนัญญา   สุขอุดม เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
12 นางอิสรีย์   วงษ์สังข์ทองคํา เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
13 นางสาวสงวน   ช่ืนชมกลิ่น เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (การบรหิารทรัพยากร

มนุษย์) 
14 นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
15 นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
16 นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
17 นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการสื่อโสต ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
18 นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (บัญชี) 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
19 นางสิริมาตย์           จันทรข์าว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธบ. (บัญชีธุรกิจ) 
20 นางราตรี               คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปวส. (บัญชี) 
21 นางสาววรนุช          ล้อมวงศ์ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
22 นางสาวพิชญนันท์    พรมพิทกัษ์ นักวิชาการการเงินและบัญช ี บธบ. (การเงินและบัญชี) 

 
อาคารสถานที่ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
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. พ้ืนที่จัดแสดงหนังสือใหม่ 
  5. บริเวณโถงสําหรับจัดนิทรรศการ 

ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทศันวัสด ุ
  1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี 
  2. บริการห้องฉายภาพยนตร์ 
  3. ห้องเทพสตรีนิทัศน ์
 

 อาคารใหม่ (8 ชั้น) 
ชั้นที่ 1 ส่วนสาํนักงาน 

  1. สํานักงานผูอํ้านวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ  
  3. บริการพื้นทีส่ําหรับค้นคว้าแบบกลุ่ม 

  4. มุมการ์ตูน 
  5. งานซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
  6. ห้องประชุม 
  7. จุดบริการน้ําด่ืม 
  ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1. บริการ CD – ROM Multimedia  
  2. บริการฐานข้อมูลกฎหมาย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
  3. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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  4. บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้น และสําเนาเอกสารจาก CD-ROM และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
                        ทางเครื่องพิมพ์ 
  5. บริการห้องฝึกอบรม  

6. ห้องสมุดสรา้งสุข 
7. บริการฐานข้อมูลออนไลนท์ั้งภายในประเทศ 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. มุมหนงัสือคุณธรรม  
 

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 บริการหนงัสืออ้างองิ วิทยานพินธ ์งานวิจัย 
  1. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
  2. บริการหนังสืออ้างอิง 
  3. บริการวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
  4. ห้องประชุม 
  5. คลินิกวิทยานิพนธ์ 
   

ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น 
  1.  บริการข้อมูลท้องถิ่น (หอ้งสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บรกิารข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  
                         ลพบุรี  สิงหบุ์รี และสระบุรี 
  2. ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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  3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
 
งบประมาณ 
 1. การจัดสรรงบประมาณ 

  การจัดสรรงบประมาณ สํานกัวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  1.1  ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกีย่วข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ 
  1.2 นํารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสําคัญตามความ 
                เหมาะสม 
  1.3 พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจําที่ได้รับ ตามความจําเป็นเร่งด่วนหรือตามความ 
                เหมาะสม 
  1.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจําปี 
  1.5 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ  ม ี
                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      6,269,500 

2. บํารุงการศึกษา (บ.กศ) 1,223,980 

รวมทั้งสิน้ 7,493,480 

 

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

แผน่ดิน บกศ.

 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ  และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้
เกิดคุณค่าแก่สํานักฯ ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธ์ิผลเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
7,493,480 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
6,269,500 

เงินนอกงบประมาณ 
1,223,980 

6,169,500 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,000 

บ.กศ. 
1,223,980 

1. กิจกรรมหลัก: โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.1 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน 
2,000   2,000 

2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ 
 2.1 ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสําหรับสืบค้น 56,300   56,300 
 2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 29,000   29,000 
 2.3 ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ 100,000   100,000 
 2.4 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ 50,000   50,000 
 2.5 ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ 
1,980,000   1,980,000 

 2.6 ล็อคเกอร์เก็บของสําหรับผู้ใช้บริการ 150,000   150,000 
 2.7 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 40,000   40,000 
 2.8 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 40,000   40,000 
 2.9 จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000   70,000 
 2.10 สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ

สํานักวิทยบริการฯ 
5,000   5,000 

 2.11 ค่าบริการโทรศัพท์ 8,000   8,000 
 2.12 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
1,845,460   1,845,460 

 2.13 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน 25,000   25,000 
 2.14 บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 215,000   215,000 
 2.15 กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้

บริการ 
103,600   103,600 

 2.16 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy 
Workplace 

10,000   10,000 

 2.17 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 

12,840   12,840 

 2.18 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 

90,000   90,000 

 2.19 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 41,000   41,000 
3. กิจกรรมหลัก:  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศน์วัสดุสํานักวิทย

บริการฯ 
1,137,200   1,137,200 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2560 
(ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
7,493,480 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
6,269,500 

เงินนอกงบประมาณ 
1,223,980 

6,169,500 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,000 

บ.กศ. 
1,223,980 

4. กิจกรรมหลัก:  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ต่อ) 
 4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
100,000   100,000 

 4.2 เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 39,100   39,100 
5. กิจกรรมหลัก : การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 5.1 กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 50,000   50,000 
 5.2 โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อ

พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

50,000   50,000 

6. กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ 
 6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่

โครงการพระราชดําริ 
20,000.00   20,000.00 

7. กิจกรรมหลัก : โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ 
 7.1 จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์   45,120.00 45,120.00 
 7.2 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง   99,000.00 99,000.00 
 7.3 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 

หน้าจอสัมผัส 
  240,000.00 240,000.00 

 7.4 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ   188,000.00 188,000.00 
 7.5 จัดหาครุภัณฑ์ท่ีแขวนหนังสือพิมพ์   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 

มม. 
  6,500.00 6,500.00 

 7.10 จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้สํานักงาน   60,000.00 60,000.00 
 7.11 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ 

  84,320.00 84,320.00 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2560 
(ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
7,493,480 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
6,269,500 

เงินนอกงบประมาณ 
1,223,980 

6,169,500 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,000 

บ.กศ. 
1,223,980 

 7.12 ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   218,400.00 218,400.00 
 7.13 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  37,899.00 37,899.00 

 7.14 จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา   8,500.00 8,500.00 
 7.15 ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังจัดหา

ครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม. 
  8,500.00 8,500.00 

9. กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้  
 9.1 พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ

ให้บริการ 
  50,200.00 50,200.00 

 9.2 ครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง   33,800.00 33,800.00 
 9.3 ครุภัณฑ์ป้ายนิทรรศการ   36,000.00 36,000.00 
10. กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ 
 10.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  37,460.00 37,460.00 

12. กิจกรรมหลัก โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 12.1 ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสาร   72,000 72,000 
 รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน และ งบบ.กศ.) 7,565,480 
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ตารางที่  5  แสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 

งบประมาณ รวม       

1. แผ่นดิน      5,453,000 

2. บกศ. 599,000 

3. กศ.บป. 590,000 

รวมทั้งสิน้ 6,642,000 

 

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

แผน่ดิน บกศ. กศ.บป.

 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ  และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้
เกิดคุณค่าแก่สํานักฯ ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธ์ิผลเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ 
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ตาราง 6 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
5,453,000 

เงินนอกงบประมาณ 
1,189,000 

5,333,000 กองทุนบริการ
วิชาการ 
120,000 

บกศ. 
599,000 

กศ.บป. 
590,000 

1. กิจกรรมหลัก: โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.1 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ

หน่วยงาน 
2,000    2,000 

 1.2 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 

15,000    15,000 

2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ 
 2.1 เก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ 720,000    720,000 
 2.2 ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก 495,000    495,000 
 2.3 ประตูป้องกันการขโมยสื่อ 428,000    428,000 
 2.4 เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น

หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
600,000    600,000 

 2.5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้น
หรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู 

34,000    34,000 

 2.6 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 40,000    40,000 
 2.7 จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ 90,000    90,000 
 2.8 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ 120,000    120,000 
 2.9 ค่าบริการโทรศัพท์ 8,000    8,000 
 2.10 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2,176,860    2,176,860 

 2.11 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

40,000    40,000 

 2.12 บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 215,000    215,000 
 2.13 กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้

บริการ 
103,600    103,600 

 2.14 สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
สํานักวิทยบริการ 

5,000    5,000 

 2.15 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 

13,740    13,740 

 2.16 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 

90,000    90,000 

 2.17 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน 25,000    25,000 
 2.18 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy 

Workplace : 5สRFID ติดตัวเล่มหนังสือ 
10,000    10,000 
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ตารางที่ 6 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2561 
(ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
5,453,000 

เงินนอกงบประมาณ 
1,189,000 

5,333,000 กองทุนบริการ
วิชาการ 
120,000 

บกศ. 
599,000 

กศ.บป. 
590,000 

3. กิจกรรมหลัก:  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 3.1 เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 101,800    101,800 
4. กิจกรรมหลัก : โครงการให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 
 4.1 โครงการให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมตามความ

ต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ท่ีมี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก 
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน) 

 100,000   100,000 

5. กิจกรรมหลัก : โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ   
 5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่

โครงการพระราชดําริ 
 20,000   20,000 

6. กิจกรรมหลัก : โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ 
 6.1 จัดหาครุภัณฑ์ตู้น้ําเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ํา   36,100  36,100 
 6.2 ค่าบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   374,500  374,500 
 6.3 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  50,000  50,000 

 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

การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   114,000 114,000 

 7.3 จัดสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว
ประเทศ ครั้งที่ 7 

   200,000 200,000 

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.  กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 
  ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย                
ปีการศึกษา 2559 ผู้ประเมินกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายใน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์สุชาติ  พันธ์ุพรหม    ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ประมวล  แซ่โค้ว   กรรมการ 
3. นางภัคจิรา  แท่นทอง กรรมการและเลขานุการ 
4. นางสาวนภาภร คนโทเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ปีการศึกษา 2559 
 

ตาราง ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนน ข้อเสนอแนะ 

1. การบริการวิชากร 1.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

5 - ควรประเมินความสําเร็จของโครงการ
แผนบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ของ
แผนและโครงการ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. การบริหารจัดการ 2.1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน 
5 - 

 2.2 การบริหารงาน เพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5 - ควรมแีผนยทุธศาสตร์ และแผนกลยทุธ์
ทางการบริหารระยะ 1 ปี เพือ่ที่จะได้นํา
แผนดังกล่าวมาดําเนินการ 
- ควรมแีผนพฒันาบุคลากรระยะ 1 ปี 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยคะแนน 2 องค์ประกอบ 5.00 การดําเนินงานระดับด ี

 
 
 

ตาราง การวเิคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหนว่ยงานตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จํานวนตัว
บ่งชี้ 

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 

1  1 - 5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2 2 - 5+5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ - 15 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปีการศกึษา 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
        1.จําแนกตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
           1. เพิม่ขีดความสามารถด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล  
           2. ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสขุภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสมัฤทธิ์ในการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรม/แนวทาง 

การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

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
บริการวิชาการเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนมุัติ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2560 
 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ 

 
 
 
 
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ  
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
1.2 เทิดพระเกียรติของประ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ส.ค.60 

 

 

ต.ค.-ธ.ค.60 

 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา กิจกรรม/แนวทาง 
การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   04, เพิ่มขีด
ความสามารถด้าน
บริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 

 2. โครงการใหบ้ริการวิชาการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของ
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบ 

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 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรม/แนวทาง 

การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   06, ยกระดับการ
บริหารจัดการ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และ
สุขภาวะของบุคลากร
ควบคู่กับผลสมัฤทธิ์ใน
การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดย
มีแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 
รองรับ 
 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
   - เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
4. โครงการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

3.1 บุคลากรสาํนักวิทย
บริการฯ จํานวน 22 คน 
ได้รับความรู้ ทกัษะที่จําเป็น
ในการปฏิบัติงานจากการ
ฝึกอบรม 
3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถ 
 
4.1 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ จํานวน 
22 คน  รวมถงึทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ  
4.2 จัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค.60 
-ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.–มิ.ย.61 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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        2.จําแนกตามข้อเสนอแนะรายองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
(ตามข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/แนวทาง 

การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริการวิชาการ 1. จัดทําแผนบริการวิชาการของ
สํานักวิทยบริการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร โดย 
   1.1 กําหนดความสําเร็จของ
แผนตามวัตถุประสงค์ของแผน 
   1.2 กําหนดความสําเร็จของ
โครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
   1.3 ประเมนิความสําเร็จของ
แผนและโครงการบริการวิชาการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ดําเนินการจัดทําแผนด้านการ
บริการวิชาการเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2560 
 
 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
และเผยแพร่โครงการพระราชดาํริ 
 

แผนบริการวิชาการของสํานัก
วิทยบริการฯ ประจําปี 2561 
 
 
 
 
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ  
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
1.2 เทิดพระเกียรติของประ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ส.ค.-ก.ย.60 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.-ธ.ค.60 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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องค์ประกอบ 
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
(ตามข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/แนวทาง 
การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

2. โครงการใหบ้ริการวิชาการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของ
หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่
มหาวิทยาลัยรบัผิดชอบ 

2.1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุด และการส่งเสริม
การอ่าน จํานวน 2 ครั้ง 

2.2 เป็นการร่วมมือกับชุมชน 
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเยาวชนและ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

ม.ค.-มิ.ย.61 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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องค์ประกอบ 
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
(ตามข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/แนวทาง 
การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.การบริหารจัดการ   1.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
2561ตามแผนยุทธศาสตร์ แผน
กลยุทธ์ทางการบริหารที่วางไว้ 
 
 
 
 
  2. กํากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามไตรมาส นําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํ
สํานักฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี 2561 ของสํานกั
วิทยบริการฯเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2560 
 
  2. วางแผนและกําหนดปฏิทิน
ในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามไตรมาส โดย
นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

แผนปฏิบัติการประจําปี 2561 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดําเนินงานของ
สํานักวิทยบริการฯตามไตรมาส
โดยนําเข้าที่ประชุมเพื่อให้ที่
ประชุมรับทราบทุกครั้ง 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย.60 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.60- 
ก.ย.61 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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องค์ประกอบ 
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
(ตามข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/แนวทาง 
การพัฒนา 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะ 1 ปี โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2561 รองรับ 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
   เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
4. โครงการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน  

3.1 บุคลากรสาํนักวิทยบริการฯ 
จํานวน 22 คน ได้รับความรู้ 
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน
จากการอบรม 
3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มกําลงัความสามารถ 
 
4.1 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ จํานวน 22 
คน  รวมถึงทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ  
4.2 จัดเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.–มิ.ย.61 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
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2. วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทําคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยกําหนดวันประเมิน วันที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ.2561 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ.2561 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของ
แต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจ
ประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนนิการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับระดับหน่วยงานตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรประจําหน่วยงาน 
 เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการ
ดําเนินงานของระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  (2) สัมภาษณผ์ู้บริหารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้อํานวยการ บุคลากร
ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการ และการดําเนินงาน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนนิการหลังตรวจประเมนิ มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิด
โอกาสให้หน่วยงาน ได้ช้ีแจง ทําความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และ
ประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินทําการปรับปรุงแก้ไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อ
ดําเนินการต่อไป 

2) การตรวจสอบความน่าเชือ่ถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคู่มือการประกัน
คุณภาพ (2) การนําเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่
ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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ส่วนที่ 2 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
หน่วยงาน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตาราง 1 ผลการประเมนิรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนน หมายเหต ุ
1. การบริการ
วิชาการ 
 

1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 5 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 5  
2. การ
บริหาร
จัดการ 

2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน 
 5 

 

 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5  
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 5  
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2560 
 

องค์ประ
กอบที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน  
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย  
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี  
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก  
 

1 

 

1 - 1.1 - 5 ดีมาก 

2 2 - 2.1,2.2 - 5 ดีมาก 

       

ผลการประเมนิ - 
1.1+2.1+2.

2/3=15 
- 5 ดีมาก 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1  :   การบริการวิชาการ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ/ชุมชนหรือท้องถิ่น 
2. โครงการบริการวิชาการทําให้ห้องสมุดมีชีวิต 
3. มีการบริการวิชาการที่แข็งแกร่ง และมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. ควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
ระยะสั้นให้กับประชาชนว่าได้นําไปประกอบอาชีพจริง
หรือไม่ 
2. สร้างสื่อวิดีทัศน์เพื่อโปรโมทโครงการบริการวิชาการที่
เคยได้จัดกิจกรรมมา 
3. ควรต่อยอดโครงการบริการวิชาการ โดยทําเป็นผลงาน
บริการวิชาการ “รับใช้สังคม” 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเป็น “เสาหลัก” ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ของมหาวิทยาลัยได้ 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2  :   การบริหารจดัการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เ ป็นกลุ่มแรกๆ  ที่มีการบริหารจัดการตาม
มาตรฐาน “ห้องสมุดสีเขียว” 
2. มีมุมบริการ 
3. ให้ความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียวแก่บุคลากรของ
สํานักฯ 

 
- 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

 

ควรสร้างความท้าทายโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาประกอบการบริหารจัดการสํานัก
ฯ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
 



ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ข คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2560 

ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 




