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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึงจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น งานผ่ าน
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พั ฒ นาแผนกลยุ ทธ์ /แผนยุ ทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกั บวิ สั ยทั ศน์ ของ
หน่ วยงานและสอดคล้ องกั บวิสั ยทั ศน์ ของหน่ วยงานสถาบั นรวมทั้ งสอดคล้ องกั บกลุ่ มสถาบั นและเอกลั กษณ์ ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็ นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปั จจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริห ารงานด้ วยหลั กธรรมาภิ บาลอย่ างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่ าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรงและแหล่ ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดาเนินงานการ
บริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 7 ข้อ
ดังนี้
1. สานั กวิทยบริการฯ ได้ พัฒ นาแผนกลยุทธ์ /แผนยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานและสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้ องกับกลุ่ ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 สานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่ อ มโยงกั บ วิสั 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
เปรีย บเทีย บการเชื่ อมโยงยุ ท ธศาสตร์ การดาเนิ นการของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฎ เทพสตรี ปี พ.ศ. 2562-2565
(สวท.2.2-1-1) กับยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ โดยได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 หน้า 16 (สวท.2.2-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การดาเนินการของ
มหาวิทยาลัย
1.2 สานักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสานักวิทยบริการฯ
(สวท.2.2-1-3) และได้ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิน ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (สวท.2.2-1-4) รวมทั้ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2562 (สวท.2.2-1-5)
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
1.3 สานักวิทยบริการฯ ได้นาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 เสนอคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562 หน้า 20 (สวท.2.2-1-6) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสานักวิทยบริการฯ ได้รายงานข้อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
2.1 ส านั กวิท ยบริ ก ารฯ ได้ จัด ท าเล่ ม แผนปฏิ บั ติก ารประจาปี งบประมาณ และได้มี การวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2560 และรายปีงบประมาณ 2561 (สวท.2.2-2-1)
2.2 สานักวิทยบริการฯ มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดาเนินการ
จัดทารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย NAGA ในส่วน
ของรายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม รายงานการตัดจ่ายประจาวัน และรายงานการออกรหั สกิจกรรม พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 (สวท.2.2-2-2)
2.3 สานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักวิทยบริการฯ กระทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการใช้เงินงบประมาณให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด (สวท.2.2-2-3)
2.4 ผู้ บ ริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารติ ด ตาม ผลการใช้ เงิ น งบประมาณให้ เป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ และตรงตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีผู้รับผิดชอบจัดทารายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เสนอให้ ท ราบเป็ น ระยะ พร้ อ มน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
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ของทุกเดือน (สวท.2.2-2-4) และในการประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจาเดือน (สวท.2.2-2-5)
2.5 ผู้บ ริห ารส านั กวิทยบริการฯ ได้นาเสนอแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี 2562 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ในระเบียบวาระที่
4 (4.1) (สวท.2.2-2-6) เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2561
วัน ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ. 2561 ระเบี ย บวาระที่ 3 (3.6) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการปฏิ บั ติ ก าร (Action plan)
(สวท.2.2-2-7)
2.6 เมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณได้จัด ท ารายงานประจาปี 2561 ส านัก วิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-2-8)
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิ ดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สานักวิทยบริการฯ มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับ ผิดชอบพัน ธกิจ หลั กของส านั กวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานในระดับมหาวิทยาลั ย
(สวท.2.2-3-1) และคาสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2)
3.2 สานักวิทยบริการฯ ได้ทาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนด โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3)
3.3 สานักวิทยบริการฯ มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2561 ได้ดาเนินการจั ดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. ตรวจสอบรอยร้าวภายในอาคารสานักวิทยบริการ 2. ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ
ให้กับบุคลากรจากการปฏิบัติงาน 3. ปรับปรุงทางเดินเข้าอาคารสานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-3-4) และได้นาเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา 4.3 เรื่องแผนควบคุมความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2562 (สวท.2.2-3-5)
3.4 สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย (สวท.2.2-3-6) ) และได้
นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน
2562 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 เรื่องการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ
2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 ) ระยะครึ่งปี (สวท.2.2-3-7)
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน สานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
4.1 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยดาเนินการ คือ สานักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ระเบียบข้อกาหนด หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสานักวิทย
บริการฯ กาหนด (สวท.2.2-4-1) ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของบุคลากรได้ทราบ
ทั้ ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ เ ช่ น Facebook ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ
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https://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX (สวท.2.2-4-2) Facebook กลุ่ ม บุ ค ลากร
สานักวิทยบริการฯ https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa=SEARCH_BOX (สวท.
2.2-4-3) การลงนามเพื่อรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.2-4-4) และคาสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ (สวท.2.2-4-5,
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, และ สวท.2.2-4-12)
เพื่ อ ร่ ว มในการด าเนิ น งานกั บ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารงานได้ บ ริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามที่ ส านั ก
นายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหาร
จั ด การของสถานศึ ก ษา ที่ ต้ อ งน าหลั ก ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี “ธรรมาภิ บ าล”
มาบูรณาการในการจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของสานักวิทยบริการฯ ดังนี้
4.1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารสานักฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการที่กาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน (สวท.2.2-4-13, สวท.2.2-4-14)
4.1.2 หลั กประสิทธิภ าพ (Efficiency) ผู้บริห ารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริห ารงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน
พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีง บประมาณ 2561 (สวท.2.2-4-15) และ ปีงบประมาณ 2562 จากระบบ NAGA
(สวท.2.2-4-16)
4.1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ สนับสนุนการพัฒนา
บุ คลากรให้ มีการฝึ กอบรม ประชุม สั มมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-17) เพื่ อให้ สามารถปฏิ บัติงานตาม
พัน ธกิจ ของส านั กวิทยบริ การฯ รวมทั้งมีการให้ ผู้ใช้บริการร่ว มคัดเลื อกจัดหาทรัพยากรและดาเนินการสั่ งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-18) มีการออกร้านจาหน่ายหนังสือ (สวท.2.2-4-19)
มีการดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการจัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของสานักฯ ได้รับคะแนน 4.24 จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-20)
4.1.4 หลั กภาระรั บผิ ดชอบ (Accountability) ผู้ บริหารส านั กวิทยบริการฯปฏิ บั ติหน้าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปี
การศึกษา โดยในปี การศึกษา 2560 ส านั กวิทยบริการฯ ผ่ านการประเมินในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5 คะแนน
(สวท.2.2-4-21) และได้มีการให้บุคลากรประจาสานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็น
ประจาทุกปี โดยในปี งบประมาณ 2561 ผลการประเมินผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย 4.742)
จากระดับคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.2-4-22) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (สวท.2.2-4-23) การดูแลรักษาลิฟท์ (สวท.2.2-4-24) แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน (สวท.2.2-4-25) เป็นต้น
4.1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-26) และได้นาเสนอการใช้งบประมาณรายเดือนให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบทุกครั้ง (สวท.2.2-4-27)
4.1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรเป็น
คณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
สานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-28) อีกทั้งได้ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสานักวิทยบริการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-4-29)
4.1.7 หลั ก การกระจายอานาจ (Decentralization) มีการมอบหมายความรับ ผิ ดชอบให้ รอง
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักฯ (สวท.2.2-4-30, สวท.2.2-4-31) มีการถ่ายโอนอานาจ
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การตัดสินใจและมอบหมายงาน ให้แก่บุคลากรในสานักวิทยบริการฯ เช่น แต่งตั้งให้บุคลากรได้เป็นคณะกรรมการ
ต่างๆ (ดูเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่ สวท.2.2-4-5, 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, และ สวท.2.2-4-12) โดยอิสระตามสมควรรวมถึงมอบอานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสานักฯ บริหารงานภายใต้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารราชการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
(สวท.2.2-4-32, สวท.2.2-4-33) ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (สวท.2.2-4-34) โดยบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ใช้อานาจกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
4.1.9 หลั ก ความเสมอภาค (Equity) ผู้ บ ริ ห ารส านั ก ฯ บริ ห ารงานอย่ า งเท่ า เที ย ม ค านึ ง ถึ ง
บุคลากรสานักฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพิ่มขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.2.2-4-35) และมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-36)
4.1.10 หลั ก มุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) ผู้ บ ริ ห ารส านั ก ฯ มี ก ระบวนการ
ขอฉันทามติโดยให้บุคลากรในสานั กวิทยบริการฯ ร่วมกันตัดสินใจ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
(ดูเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่ สวท.2.2-4-5, 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 และ สวท.2.2-4-12) ในการดาเนินงานของสานักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วน
ร่วม
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงสานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการ คือ
5.1 สานักวิทยบริการฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1)
และกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการฯ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบั ณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทาแผนจัดการความรู้ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 (สวท.2.2-5-2) กาหนดประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารและบริการ
สารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขต ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คือ
5.1.1 รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากสานักวิทยบริการฯ
5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร
5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ
5.2 สานักวิทยบริการฯ มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของสานัก วิทยบริการฯ
ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
5.3 ส านั กวิทยบริ การฯ มีการแบ่ งปั น และแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ในเรื่องที่ได้รับ จากการเข้าร่ว ม
ประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดโครงการจัดการความรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา “Smart Library to Smart Society” ระหว่างวันที่
12-15 มี น าคม 2562 (สวท.2.2-5-4) เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง การพั ฒ นา
"Smart Library to Smart Society"
5.4 สานั กวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรโดยการ
นาความรู้จากโครงการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา “Smart Library
to Smart Society” มี ก ารน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศจากความรู้ ที่ ได้ ม าพั ฒ นาการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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โดยจัดทาเป็ นคลังทรัพยากร เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง เพลงประจามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ต้นไม้ประจา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เมื่อวัน ที่ 15 มีนาคม 2562 ผ่ านทางเว็บไซต์ (สวท.2.2-5-5) เพื่อให้ส ามารถใช้
ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และได้รับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีความถูกต้อง
จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทา
คู่มือคลังทรัพยากร เรื่อง ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยและเพลงประจามหาวิทยาลัย (สวท.2.2-5-6)
6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
6.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2565 อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ของบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการ
ด้ านบุ ค ลากรในส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 และได้ มี ก ารวิเคราะห์ งาน
โดยกาหนดขอบข่าย พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละงาน
ไว้ชัดเจน (สวท.2.2-6-1) อีกทั้งได้มีการจัดทาแผนพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปี 2562 โดยได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น (สวท.2.2-6-2)
6.2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
6.2.1 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร จานวน 2
อัตรา คือตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่นขัน
เพื่ อ การบรรจุ บุ ค ลากรเข้ า ปฏิ บั ติ ง านเป็ น พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ต าแหน่ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านห้ อ งสมุ ด
ส านั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ลงวันที่ 3 ตุล าคม 2561 (สวท.2.2-6-3) ประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (สวท.2.2-6-4) และตาแหน่ง
บรรณารักษ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
เป็ น พนั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา ตาแหน่ งบรรณารัก ษ์ สั งกั ด ส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (สวท.2.2-6-5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบแข่ ง ขั น ฯ ลงวั น ที่ 21 ธั น วาคม 2561 (สวท.2.2-6-6) และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
บรรณารักษ์ สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (สวท.2.2-6-7)
6.2.2 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2562 (สวท.2.2.6-8)
และตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.2.2-6-9) ได้แก่
- ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ และโครงการอัมพวาระหว่าง
วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
- สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล
เอกสารสาคัญขององค์กร วันที่ 31 สิงหาคม 2561
- สัมมนา Update Product บริษัท ลิบเน็ทส์ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561
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- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562
- การสัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
- สัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library to Smart Society ระหว่างวันที่ 13 – 16
กุมภาพันธ์ 2562
- ฝึ ก อบรมการใช้ ง านฐานข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ การสื บ ค้ น จ านวน 4 ฐาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
- การประชุมชี้แจงการเตรีย มความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติสาหรับการ
ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม วันที่ 1 มีนาคม 2562
- สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้
ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ วันที่ 3 เมษายน 2562
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืน ระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมและการลงรายการการตามมาตรฐานเพื่อการดาเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562
6.3. มหาวิท ยาลั ย มี การสร้างขวัญ ก าลั งใจบุ คลากรโดยมีก ารคั ด เลื อ กบุ คคลให้ ได้ รับ รางวัล
ประกอบด้วยเพชรเทพสตรี บุ คลากรคุณภาพ (TRU Ouality award) และ บุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
(ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) โดยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับเพชรเทพสตรี จานวน 1
ท่าน ตามหนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561, บุคลากรคุณภาพ (TRU Ouality
award) จ านวน 2 ท่าน ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ ได้รับคัดเลื อกเป็นบุคลากร
คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 และบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี)
จานวน 3 ท่าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่ อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 (สวท.2.2-6-10) ในส่วนของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจั ดสวัสดิการของบุคลากร ตามคาสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-6-11) และได้มีการดาเนินการในการสร้าง
บรรยากาศของสถานที่ ท างานให้ น่ าอยู่ ได้ แ ก่ การปรับ สภาพภู มิ ทั ศ น์ โดยจัด มุ ม นั่ งพั ก ผ่ อ นและจั ด กิ จกรรม
(สวท.2.2-6-12) ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีการจัดสวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากร
ทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น บริการแก่นักศึกษา
บุ คลากรที่ ม าเข้าใช้ บ ริ การห้ องสมุ ด (สวท.2.2-6-13) และได้น ากระเช้ าเยี่ย มบุ คลากรในส านั ก วิท ยบริก ารฯ
ในยามเจ็บ ป่ ว ย เพื่ อสร้ างขวัญ กาลั งใจ สร้ างบรรยากาศความสุ ขในการท างาน (สวท.2.2-6-14) อีกทั้งจัดหา
เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้าหนัก เพื่อให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (สวท.2.2-6-15)
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6.4 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร และความสาเร็จของโครงการ ดังนี้คือ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสี
เขียว หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัย มหิดล และ
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ์ ระหว่างวันที่ 14-15
สิงหาคม 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และประเมินค่า
งาน ระหว่างวันที่ 26-28
พฤศจิกายน 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
วิเคราะห์และประเมินค่างาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12
ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 17-18ธันวาคม
2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงานหลัก
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม
2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประเมินค่างาน และการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
วันที่ 27-29 มกราคม 2562
โครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับรองรับการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม
2562
โครงการการจัดการความรู้
เรื่อง การพัฒนา Smart
Library to Smart Society
ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม
2562
โครงการเตรียมความพร้อม
และตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 10 เมษายน62

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เป้าหมาย

เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
20 คน
ร้อยละ
80

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เชิง
ปริมาณ
24 คน

หน่วยงานที่จัด
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ
90
20 คน

21 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 คน

20 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
22 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
26 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 คน

22 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

22 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

24 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90
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และได้มีการนาผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.2-6-16) เพื่อปรับปรุง
แผนในปีถัดไป
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
พันธกิจและพัฒ นาการของหน่วยงานที่ได้ป รับให้การดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
7.1 สานักวิทยบริการฯ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและดาเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2561
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1) มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้กาหนดปฏิทิน การประกันคุ ณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2561 (สวท. 2.2-7-3) และได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาภายใน
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ พร้ อ มก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน (สวท. 2.2-7-4) อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5)และได้มีแผนปฏิบัติ การเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6, สวท. 2.2-7-7)
7.2 สานักวิทยบริการฯ มีการกาหนดนโยบาย เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้งได้
กาหนดเป้ าหมายการดาเนิน งานตามตัวบ่ งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณ ภาพภายในและ ได้จัดประชุม
ปฏิ บั ติ การประกัน คุณ ภาพภายในให้ กั บ บุ คคลากรในส านักวิท ยบริการฯ เพื่ อชี้แจงความเข้า ใจเกณฑ์ ตัว บ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 (สวท. 2.2-7-10)
7.3 สานักวิทยบริการฯ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้ ว ย มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพพร้ อ มก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (สวท. 2.2-7-11)
คณะกรรมการกากับ ดูแลองค์ป ระกอบคุณ ภาพ (สวท. 2.2-7-12) ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการกาหนดปฏิทิ น
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักฯ ปีการศึกษา
2561 (สวท. 2.2-7-14) และได้นาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-15) มาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (สวท. 2.2-7-16)
7.4 ส านั ก วิท ยบริ ก ารฯ น าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และข้ อ เสนอแนะจ าก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึก ษาประจ าปี การศึกษา 2561 เข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจ าส านั กวิท ยบริก ารฯ ครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (สวท.2.2-7-17)
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.2.2-1-1
แผนยุทธศาสตร์การดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2562-2565
สวท.2.2-1-2
แผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565
สวท.2.2-1-3 คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักวิทยบริการฯ
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
สวท.2.2-1-4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2565
สวท.2.2-1-5 แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
สวท.2.2-1-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22
สิงหาคม 2561 หน้า 20 ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2562
สวท.2.2-2-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
สวท.2.2-2-2 รายงานการตัดยอดเบิกจ่ายตามกิจกรรม/ประจาวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยก
ตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561 และ
ปีงบประมาณ 2562
สวท.2.2-2-3 คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 051/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 7/11/2561
สวท.2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ประจาทุกเดือน ของการ
รายการผลเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
และปีงบประมาณ 2562
สวท.2.2-2-5 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561 http://www.tru.ac.th/council/
สวท.2.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2561 เสนอที่ประชุมครั้งที่ 4/2560 ลว.20 กันยายน 2560 และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2562 เสนอที่ประชุมครั้งที่ 9/2561 ลว.19 กันยายน 2561
สวท.2.2-2-7 มติที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ข้อ 7) ครั้งที่ 9/2561 ลว. 21 กันยายน 2561
http://www.tru.ac.th/council/
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระเบียบวาระที่ 3 (3.6) พิจารณา
อนุมัติแผนการปฏิบัติการ (Action plan) ครั้งที่ 9/2561 ลว. 21 กันยายน 2561
http://www.tru.ac.th/council/
สวท.2.2-2-8 รายงานประจาปี 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวท.2.2-3-1 คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 0175/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สวท.2.2-3-2 คาสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สวท.2.2-3-3
สวท.2.2-3-4
สวท.2.2-3-5
สวท.2.2-3-6
สวท.2.2-3-7

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
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

แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก เรื่องแผนการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง
รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ
6 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 เรื่องการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 )
ระยะครึ่งปี
รายงานการประชุมพนักงาน สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.2561
Facebook สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.
Facebook กลุ่มบุคลากรสานักวิทยบริการฯ สาหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง
เชิงนโยบาย คาสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ
เอกสารลงนามรับเรื่องบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2548/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 047/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 048/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 043/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 052/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
รายงานออกรหั สกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่ว ยงาน พร้อมยอดผู กพั น
คงเหลือปีงบประมาณ 2561 จากระบบ NAGA
รายงานออกรหั สกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่ว ยงาน พร้อมยอดผู กพั น
คงเหลือปีงบประมาณ 2562 จากระบบ NAGA
คาสั่งไปราชการการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ เกาะกูด จ.ตราด
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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
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.2.2-4-36
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

แบบเสนอรายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ ไว้ ให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ย
บริการฯที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
งานออกร้านหนังสือ Book Fair 2562
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารที่ มี ต่ อ ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561
รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสานักวิทยบริการ ปี 2560
แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสานักวิทยบริการฯ ปี 2561
ภาพกล้องวงจรปิดของสานักวิทยบริการ
การซ่อมบารุงรักษาลิฟท์
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 051/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เรื่ อ ง การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ใช้บริการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสานักวิทยบริการ
ข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการที่มีต่อสานักวิทยบริการ ปี 2561
คาสั่งสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอานาจให้
รองผู้อานวนการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานัก
ประกาศสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ
แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประเภทรายได้และ
การเบิกจ่ายเงินของกองคลัง สานักงานอธิการบดี
ระเบียบการพิจารณารายจ่ายงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักวิทยบริการฯ ประจาปีงบประมาณ 2562
รายชื่อบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ 2561-2565
แผนปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562
รายงานผลการจัดโครงการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
เรื่ อ งการพั ฒ นา “Smart Library to Smart Society” ระหว่ างวั น ที่ 12-15 มี น าคม
2562
เว็ บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เมนู คลั ง
ทรั พ ยากร เรื่ อ ง เพลงประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และ ต้ น ไม้ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คู่มือคลังทรัพยากร เรื่อง ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยและเพลงประจามหาวิทยาลัย
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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

สวท.2.2-6-11
สวท.2.2.6-12
สวท.2.2.6-13
สวท.2.2.6-14
สวท.2.2.6-15
สวท.2.2-6-16
สวท.2.2-7-1
สวท.2.2-7-2

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ราชการ
-หนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี”
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรคุณภาพ
(TRU Quality Award) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สานักวิทยบริการฯ
ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม
ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้าดื่มและเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น
ภาพการนากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้าหนัก
การประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ข้อ 4.2 (หน้า 38-41)
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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

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
คาสั่งสานักวิทยบริการฯ ที่ 047/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
สานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
คาสั่งสานักวิทยบริการฯ ที่ 048/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
ประกาศนโยบายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
2559 ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
การศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม
ทราบ ข้อ 1.3 (หน้า 8)
ดูที่ สวท.2.2-7-4
ดูที่ สวท.2.2-7-5
ดูที่ สวท.2.2-7-3
รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2560
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ข้อ 4.1 (หน้า 19-27) และ ข้อ 4.2 (หน้า 28-37)

