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   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส านักฯ ใน
รอบปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เพ่ือที่ส านักฯ จะได้น า
ผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานของส านักฯ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไปการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในด้านการด าเนินงานและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองจากบุคลากร
และคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักฯ ส านักฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้ ไว้ ณ โอกาสนี้ 
หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนางานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป 
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ข้อมูลเบื้องต้น 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
 
ชื่อหน่วยงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
 
ที่ตั้ง  321  ถนนนำรำยณ์มหำรำช  ต ำบลทะเลชุบศร   

อ ำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000 
 
ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจำยไม่เป็นระบบเพรำะ
ขำดบรรณำรักษ์ที่ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรด ำเนินงำน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีกำรจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรือ
อำจำรย์ใหญ่  

พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมำนนท์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อำคำร 2 จัดเป็นห้องสมุด  

พ.ศ. 2500 อำจำรย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำร ได้ย้ำยห้องสมุดมำตั้งที่ชั้นล่ำงของอำคำร 2 ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจำกโครงกำร G.E.D. (General Education Development) เป็นค่ำครุภัณฑ์และหนังสือ  

พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ำยห้องสมุดไปอยู่ที่ชั้น 2 อำคำร 2 มีขนำด 3 
ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2515 อำจำรย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อ ำนวยกำร ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยำยห้องเรียนเป็น 5 ห้อง ได้มี
กำรก่อสร้ำงอำคำรขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมำณ 2,400,000 บำท  ซึ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน 2,300,000 บำท และ
วิทยำลัยครูเทพสตรีจ่ำยสมทบ 100,000 บำท อำคำรได้ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อ 24 กันยำยน 2517  และเปิดใช้เมื่อวันที่  
11 ธันวำคม 2517   
 พ.ศ. 2540  อำจำรย์สมบูรณ์ สงวนญำติ เป็นอธิกำรบดี ได้รับงบประมำณในกำรจัดสร้ำงหอสมุดขึ้นมำ 
เป็นอำคำรสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2541 เปิดใช้บริกำร เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2542  

พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภำพเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จึงได้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำร เป็น “ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 
 

ประวัติกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี มีพัฒนำกำรจำกห้ องสมุด
ธรรมดำ (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้ 
 สิงหำคม พ.ศ.2538  ได้เริ่มน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักส ำหรับงำนห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล, โปรแกรมสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม (Cataloguing Module),  
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โปรแกรมส ำหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
ส ำหรับงำนบริกำรยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นกำรสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมหนังสือ และ
โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 4 เครื่อง (ใช้งบประมำณทั้งระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จ ำนวนเงิน 1,354,550 บำท) 
 กันยำยน พ.ศ.2539  ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำก 8 User License ขยำยเป็น 16 User 
License (งบประมำณ 395,100 บำท) 
 ตุลำคม พ.ศ.2539  ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพ่ิม 6 เครื่อง (งบประมำณ 279,280 บำท) เพ่ือใช้ในงำน
สร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมเพ่ิมเติม และให้บริกำรสืบค้นด้วยระบบ OPAC จ ำนวน 4 เครื่อง 
 มิถุนำยน พ.ศ.2540  เปิดบริกำรยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ตุลำคม พ .ศ.2540  เปลี่ ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  เพ่ิมลูกข่ำยประจ ำ           
ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ำยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหำคอมพิวเตอร์บริกำรอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริกำร 
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง 
 พ.ศ.2541  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพ่ิมอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริกำร
โสตทัศนวัสดุ และบริกำรสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดท ำฐำนข้อมูล CD-ROM วำรสำรภำษำไทยสำขำเกษตรกรรม 
เพ่ือใช้ในมหำวิทยำลัย และแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัยอ่ืน และได้วำงสำยเคเบิล 110 จุด เพ่ือรองรับกำ รน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ด ำเนินงำนและบริกำร 
 พ.ศ.2542  ได้ปรับขยำยและปรับปรุงแม่ข่ำยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือรองรับ Z39.50 ที่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรบริหำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรเชื่อมต่อกับห้องสมุดอ่ืนๆ 
 ขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำยระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำกระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Horizon 
 สร้ำงเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th  
 พ.ศ.2543  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 48 เครื่อง (2,092,407 บำท) เพ่ือบริกำร Internet เพ่ิมขึ้นเป็น 
30 เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพ่ิมขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ส ำหรับปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ เพ่ิมเติม 
 ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยส ำหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมำณ 1,330,545 บำท) เพ่ือขยำยบริกำร
สืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย 
 เปิดบริกำรสืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยฐำนข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บำท) 
 เมษำยน พ.ศ.2545  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพ่ิมเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บำท) เพ่ือบริกำร CD-
ROM Network 
 พฤศจิกำยน พ.ศ.2545  ขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำยระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำก Horizon เป็น 
Horizon Sunrise 7.2 เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจำกห้องสมุดอ่ืนๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูล Z39.5 
 กันยำยน พ.ศ.2548  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 7 เครื่อง จ ำนวน 5 เครื่อง ใช้บริกำร CD-Multimedia 
จ ำนวน 2 เครื่อง ใช้ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดท ำเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ 
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 มิถุนำยน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 5 เครื่อง จ ำนวน 2 เครื่อง ใช้ส ำหรับบริกำรยืม -คืน 
ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหำร 2 เครื่อง ส ำหรับเว็บไซต์ของส ำนัก วิทยบริกำรฯ เปลี่ยน URL เป็น 
http://library.tru.ac.th  
 กันยำยน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 1 เครื่อง ส ำหรับบริกำรห้อง AV2 
 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2550  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 12 เครื่อง ใช้ส ำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร 1 เครื่อง/ 
บริกำรยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริกำรโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งำนฐำนข้อมูลหนังสือ          
6 เครื่อง 
 พฤษภำคม พ.ศ.2550  ติดตั้งกล้องวงจรปิดจ ำนวน 16 เครื่อง ส ำหรับสอดส่องดูแลควำมปลอดภัย 
 พฤศจิกำยน พ.ศ.2550  จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 3 เครื่อง ส ำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร และงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ธันวำคม พ.ศ.2550  จัดซื้อชุดโต๊ะท ำงำน/ คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนำด 37 นิ้ว 
จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ชุดโต๊ะท ำงำนคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกำแฟ 2 ที่นั่ง จ ำนวน 1 ชุด ได้รับบริจำคจำกบริษัท
บำงกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จ ำกัด 
 จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล จ ำนวน 1 ชุด ส ำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มกรำคม พ.ศ.2551  จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จ ำนวน 10 ชิ้น ส ำหรับบริกำรโสตทัศน์ศึกษำ 
 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ำยระดับสูง จ ำนวน 2 เครื่อง ส ำหรับปฏิบัติงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มีนำคม พ.ศ.2551  ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ ำนวน 16 เครื่อง ส ำหรับสอดส่องดูแลควำมปลอดภัย 

พ.ศ. 2552   จัดซื้อคอมพิวเตอร์จ ำนวน 5 เครื่อง เนื่องจำกเครื่องคอมพิวเตอร์มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริกำร  

พ.ศ. 2553   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) 1 เครื่อง เพ่ือใช้ส ำหรับด ำเนินงำนส่วนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 36 เครื่อง เพ่ือบริกำร Internet  

พ.ศ. 2554  จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง เพ่ือให้บริกำรส ำหรับกำรสืบค้นสำรสนเทศ และ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30 เครื่อง เพ่ือบริกำร Internet 

พ.ศ. 2555  จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 20 เครื่อง เพ่ือปฏิบัติงำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
พ.ศ. 2556  จัดซื้อเครื่องบันทึกภำพกล้องวงจรปิด 1 ชุด ส ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในส ำนัก

วิทยบริกำรฯ จัดซื้อเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง ส ำหรับฝึกอบรมและน ำเสนอมัลติมีเดีย และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต 
 พ.ศ. 2557  เพ่ิมกำรให้บริกำรให้สนองควำมต้องกำรโดยกำรจัดท ำห้องละหมำด ห้องสวดมนต์ ท ำสมำธิ 
ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และเมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2557 ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับบริจำคห้องสมุด Digital สร้ำงสุข  โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้มอบห้องสมุด
ดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่ำ 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพ่ือค้นหำข้อมูลประกอบกำรศึกษำ  

 
 
 
 

http://library.tru.ac.th/
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พ.ศ. 2558  จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพ่ือน ำมำใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเครื่องเดิม 
จัดซื้อกล้อง DSLR จ ำนวน 1 ตัว เนื่องจำกครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นช ำรุด และไม่คุ้มทุนในกำรซ่อม 
จัดซื้อเครื่องฉำยภำพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ 3 มิติ) จ ำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับท ำ E-Book จ ำนวน 2 เครื่อง 

พ.ศ. 2559  จัดซื้อเคำท์เตอร์บริกำร จ ำนวน 3 ชุด เพ่ือน ำมำให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเคำท์เตอร์เดิม 
จัดซื้อชั้นวำงซีดีรำงเลื่อน แบบเลื่อนด้ำนกว้ำง จ ำนวน 6 ชุด เพ่ือใช้จัดแสดงสื่อกำรศึกษำ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จ ำนวน 10 เครื่อง เพ่ือให้บริกำรสืบค้นตำมชั้น 
จดัซื้อชุดกระดำนอัจฉริยะ จ ำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม  
จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมของห้องสมุด 

พ.ศ. 2560  ปรับปรุงห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2)  
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ ำนวน 2 เครื่อง  
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศกำร จ ำนวน 2 ชุด 
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมกลุ่มส ำหรับสืบค้น จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อระบบให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่ จ ำนวน 1 ระบบ 
จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของส ำหรับผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 6 หลัง 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขำวด ำ จ ำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อบอร์ดประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 4 ชุด 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จ ำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้น หน้ำจอสัมผัส จ ำนวน 8 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน 8 เครื่อง 
จัดซื้อท่ีแขวนหนังสือพิมพ์ จ ำนวน 4 ชุด 
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ จ ำนวน 2 คัน 
จัดซื้อหุ่นโชว์ จ ำนวน 2 ตัว 
จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 25 ตัว 
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อตู้โชว์ จ ำนวน 2 ตู้ 
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 4 ชุด 

พ.ศ. 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้ำอ้ีห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์  จ ำนวน 100 ตัว 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูตรวจสอบกำรเข้ำออกห้องสมุดแบบปีกนก  จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูป้องกันกำรขโมยสื่อ  จ ำนวน 1 ชุด 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน หรือ แขวน ขนำด 24,000 บีทียู   
จ ำนวน 20 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืน หรือ แขวน ขนำด 12,000 บีทียู   
จ ำนวน 2 เครื่อง 
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้น้ ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ ำ ตู้น้ ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ ำท่อคู่ (รุ่นสั้น)  
จ ำนวน 1 ชุด 

  จดัซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ำยวิดีโอ  จ ำนวน 1 ตัว 
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  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้ำอ้ีห้องประชุม  จ ำนวน 30 ตัว 
  จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ ำนวน 1 เครื่อง 

พ.ศ. 2562 
จัดซื้อโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 4 ชุด 
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล 4 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง 
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ชุด 
จัดซื้อชุดโซลำเซลล์ 1 ชุด 
จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้ำ (Watt Hour Meter) 1 ชุด 
จัดซื้อเครื่องดักไขมัน 2 ชุด 
จัดซื้อเครื่องโทรสำร 1 เครื่อง 

 
ผู้บริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน  
         ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

2497 - 2501   อำจำรย์ออมทรัพย์ ค ำอำจ 
 2501 - 2502   อำจำรย์สุนทรี  ศำสตร์สำระ 
 2502 - 2503   อำจำรย์สวำท  ฤทธิเกิด 
 2503 - 2505   อำจำรย์สมัย  เสยยงคะ 
 2505 - 2522   ผศ.วัลลภ  สวัสดิวัลลภ 
 2522 - 2533   อำจำรย์มนต์ฤดี  วัชระประทีป 
 2533 - 2536   อำจำรย์ชมภู   โชติจริยะ 
 2536 - 2537   อำจำรย์บุญเรือน  จันทศรีค ำ 
 2537 - 2539   อำจำรย์รชตกมล  ยันต์ทอง 
 2539 - 2542   อำจำรย์ชมภู   โชติจริยะ  
 2542 - 2546   ผศ.บุญเรือน  จันทศรีค ำ 
 2546 - 2556   ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่ำย 
 มีนำคม 2556 – ปัจจุบัน   ผศ.ศรีสุภำ  นำคธน 

 
คณะผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัจจุบัน 
1. ผศ.ศรีสุภำ   นำคธน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. อ.ดร.สรำยุทธ์  พำนเทียน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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กรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. ผศ.ศรีสุภำ   นำคธน ประธำนกรรมกำร 
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ ์ รองประธำนกรรมกำร 
3. อ.ดร.สรำยุทธ์ พำนเทียน กรรมกำร 
4. ผศ.บุญเรือน จันทศรีค ำ กรรมกำร 
5. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ ำพิรุณ กรรมกำร 
6. นำยวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมกำร 
7. นำงสำวชวนชม สมนึก กรรมกำร 
8. นำงอัญชลี เขื่อนขันธ์ กรรมกำร 
9. นำยประสิทธิ์ อ่วมเนียม กรรมกำร 
10. นำงสำวอณุภำ  ทำนะรมณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ปรัชญำ  วิสัยทัศน ์ พันธกิจ   
 แนวทำงในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี    
ได้ก ำหนดแผนยุทธ์ศำสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยโดยก ำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 
ปรัชญำ 
 
 
วิสัยทัศน ์
            เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริกำรสำรสนเทศอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล   สนับสนุน
มหำวิทยำลัยในกำรเป็นที่พึ่งของสังคม 

 
พันธกิจ 
 1. จัดหำ จัดเก็บ บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรสำรสนเทศทั้ งในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสำขำวิชำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
 2.  พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ 
 3.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ชุมชน และสังคม  

      4.   พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี มีควำมคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้
บรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 
ยุทธศำสตร์ 
 เพ่ือให้แนวทำงกำรพัฒนำสอดคล้องและรองรับแนวทำงของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เข้ำด้วยกัน 
 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   สนับสนุนภำรกิจมหำวิทยำลัย 
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แผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. 2561-2565 

ประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565) 

1. กำรพัฒนำท้องถิ่น 1. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม 

2. กำรผลิตและพัฒนำครู 2. กำรให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
ผลิตและพัฒนำครู 

3. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 3. กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 

4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

กำรบริหำรงำน   
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ควำมในข้อ 5 กล่ำวว่ำ ให้
แบ่งส่วนรำชกำร ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ประกอบด้วยงำน 4 งำน คือ งำนธุรกำร งำนเทคนิคสำรสนเทศ งำนบริกำรสำรสนเทศ 
และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2561 

1.  ผศ.ศรีสุภำ  นำคธน  ผู้อ ำนวยกำร    
2.  ผศ.ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ์    รองผู้อ ำนวยกำร 
3.  อำจำรย์ ดร.สรำยุทธ์ พำนเทียน รองผู้อ ำนวยกำร 
4.  นำงสำวอณุภำ    ทำนะรมณ ์  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   
         และหัวหน้ำส่วนงำนธุรกำร 
5.  นำงสำวชวนชม สมนึก  หัวหน้ำส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ 
6.  นำยประสิทธิ์  อ่วมเนียม หัวหน้ำส่วนงำนบริกำรสำรสนเทศ 
7.  นำงอัญชลี  เขื่อนขันธ์ หัวหน้ำส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ 
 1.    ผู้อ ำนวยกำร ที่ปรึกษำ 
 2.    รองผู้อ ำนวยกำร (คนที่ 1) ประธำนกรรมกำร 
 3.    รองผู้อ ำนวยกำร (คนที่ 2) รองประธำนกรรมกำร 
 4.    นำงรำตรี  คงขุนทด กรรมกำร 
 5.    นำงสำวเรวดี วงษ์สุวรรณ กรรมกำร 
 6.    นำงสำววรนุช  ล้อมวงศ์ กรรมกำร 
 7.    นำงสำวจันทร์จิรำ  เกตุยำ กรรมกำร 
 8.    นำงอัญชลี  เขื่อนขันธ์ กรรมกำร 
 9.    นำยธงชัย  ไสวงำม กรรมกำร 
 10.  นำยประสิทธิ์  อ่วมเนียม กรรมกำร 
 11.  นำงธนัญญำ  สุขอุดม กรรมกำร 
 12.  นำงสำวเพ็ญพิชชำ  สิทธิวรยศ                             กรรมกำร 
 13.  นำงศุภลักษณ์  กระต่ำยจันทร์                             กรรมกำร 
 14.  นำงสิริมำตย์  จันทร์ขำว                                    กรรมกำร 
 15.  นำงสำวสร้อยนภำ  ศรีอัมพร                              กรรมกำร 
 16.  นำงสำวสงวน  ชื่มชมกลิน่                                  กรรมกำร 
 17.  นำงสำวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ กรรมกำร 
 18.  นำงศศิภำ  เกตุเจริญ                                        กรรมกำร 
  19.  นำงสำวนฤมล  สุขเกษม                                   กรรมกำร 
 20.  นำงปิติรัตน์  อินทุม                                         กรรมกำร 
 21.  นำงสำวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์                            กรรมกำร 
 22.  นำงสำวอณุภำ  ทำนะรมณ์                                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 23.  นำงสำวชวนชม  สมนึก                                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 24.  นำงสำวสุกัญญำ  บุญทวี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 25.  นำงชุลีรัตน์  จันทร์สว่ำง                                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โครงสรา้งการบรหิารงาน 
ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

งำนธุรกำร งำนเทคนิคสำรสนเทศ งำนบริกำรสำรสนเทศ 
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หน่วยบริหำรและ 
สำรบรรณ 

หน่วยกำรเงิน
และพัสด ุ

หน่วยนโยบำย
และแผน 
สำรบรรณ 

หน่วยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หน่วยวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

หน่วยบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

หน่วยบริกำรยืม-คืน 

หน่วยบริกำร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
และช่วยกำรค้นคว้ำ 

หน่วยบริกำรเพ่ือ
ส่งเสริมกำรใช้บริกำร 

หน่วยสำรสนเทศ
ท้องถิ่น 

หน่วยบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน 

หน่วยระบบงำน
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

หน่วยพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หน่วยสื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

หน่วยตรวจสอบ
บ ำรุงรักษำ 
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บุคลำกร 
   อำจำรย์     จ ำนวน    3 คน 

  พนักงำนมหำวิทยำลัย   จ ำนวน            22 คน 
 
ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด 

 

หน่วยงำน ข้ำรำชกำร ก.พ. ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
รวม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร - - 1 1 
งำนธุรกำร - - 1 1 
งำนเทคนิคสำรสนเทศ - - 6 6 
งำนบริกำรสำรสนเทศ - - 10 10 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 4 4 

รวม - - 22 22 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1 นำงสำวชวนชม   สมนึก นักวิชำกำรบรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
2 นำงอัญชลี   เขื่อนขันธ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
3 นำงศศิภำ   เกตุเจริญ บรรณำรักษ์ คบ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
4 นำงสำวสร้อยนภำ  ศรีอัมพร บรรณำรักษ์ คบ. (ภำษำไทย) 
5 นำงสำวอณุภำ   ทำนะรมณ์ จนท.บริหำรงำนทั่วไป ศศ.บ. (ภำษำไทย) 
6 นำงศุภลักษณ์   กระต่ำยจันทร์ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป) 
7 นำงสำวเรวดี   วงษ์สุวรรณ บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
8 นำงสำวนฤมล สุขเกษม บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
9 นำยธงชัย  ไสวงำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วทบ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 
10 นำงสำวปิติรัตน์  อินทุม บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
11 นำงธนัญญำ   สุขอุดม ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ปวช. (บัญชี) 
12 นำงสำวจันทร์จิรำ เกตุยำ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด วศ.บ. (วิศวกรรมสำรสนเทศฯ) 
13 นำงสำวสงวน   ชื่นชมกลิ่น ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ศศ.บ. (กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์) 
14 นำยประสิทธิ์ อ่วมเนียม นักวิชำกำรบรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
15 นำงสำวเพ็ญพิชชำ สิทธิวรยศ บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
16 นำงสำวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
17 นำงสำวสุกัญญำ บุญทวี นักวิชำกำรสื่อโสต ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์) 
18 นำงชุลีรัตน์ จันทร์สว่ำง ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ศศ.บ. (บัญชี) 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมต ำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ (ต่อ) 
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
19 นำงสิริมำตย์           จันทร์ขำว จนท.บริหำรงำนทั่วไป บธบ. (บัญชีธุรกิจ) 
20 นำงรำตรี               คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ปวส. (บัญชี) 
21 นำงสำววรนุช          ล้อมวงศ ์ บรรณำรักษ์ ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์) 
22 นำงสำวพิชญนันท์    พรมพิทักษ์ นวช.กำรเงินและบัญชี บธบ. (กำรเงินและบัญชี) 

 
อำคำรสถำนที่ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย ปัจจุบันอยู่ที่อำคำร 8 ประกอบด้วยอำคำร 2 อำคำรเชื่อมต่อกัน แบ่งพ้ืนที่ด ำเนินงำนและบริกำร 
ดังนี้ 

 อำคำรเก่ำ (2 ช้ัน) 
ชั้นที่ 1 ส่วนบริกำร 

  1. บริกำรรับฝำกของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ บริกำรท ำบัตรสมำชิก 
บริกำรยืม–คืน  
  2. บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 
  3. บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบ OPAC 
  4. พ้ืนที่จัดแสดงหนังสือใหม่ 
  5. บริเวณโถงส ำหรับจัดนิทรรศกำร 

ชั้นที่ 2 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 
  1. บริกำร VDO / VCD สำรคดี ภำพยนตร์ ดนตรี 
  2. บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์ 
  3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์ 
 

 อำคำรใหม่ (8 ช้ัน) 
ชั้นที่ 1 ส่วนส ำนักงำน 

  1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  2. ส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ  
  3. บริกำรพื้นท่ีส ำหรับค้นคว้ำแบบกลุ่ม 

  4. มุมกำร์ตูน 
  5. งำนซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
  6. ห้องประชุม 
  7. จุดบริกำรน้ ำดื่ม 
  ชั้นที่ 2 ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  1. บริกำร CD – ROM Multimedia  
  2. บริกำรฐำนข้อมูลกฎหมำย และฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย 
  3. บริกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
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  4 . บริกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรสืบค้น และส ำเนำเอกสำรจำก CD-ROM และเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตทำงเครื่องพิมพ์ 
  5. บริกำรห้องฝึกอบรม  

6. ห้องสมุดสร้ำงสุข 
7. บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และ e-book 
ชั้นที่ 3 บริกำรส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฎหมำย 

  1. บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์ 
  2. ห้องสมุดกฎหมำย 
  3. บริกำรสืบค้นรำชกิจจำนุเบกษำ 

ชั้นที่ 4 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ  
  1. บริกำรหนังสือท่ัวไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 000, 100, 200, 300 และ 400 
  2. มุมหนังสือคุณธรรม  

ชั้นที่ 5 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ  
  1. บริกำรหนังสือท่ัวไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 500 600 
  2. ห้องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้นที่ 6 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ 
  1. บริกำรหนังสือท่ัวไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 700 800 900 
  2. หนังสือรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  (รภ.) 
  3. บริกำรหนังสือนวนิยำย เรื่องสั้น 
  4. ห้องละหมำด 
  5. ห้องสวดมนต์ ท ำสมำธิ 

ชั้นที่ 7 บริกำรหนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย 
  1. บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ 
  2. บริกำรหนังสืออ้ำงอิง 
  3. บริกำรวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย 
  4. ห้องประชุม 
  5. คลินิกวิทยำนิพนธ์   

ชั้นที่ 8 ส่วนสำรสนเทศท้องถิ่น 
  1.  บริกำรข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสำรสนเทศท้องถิ่น) ให้บริกำรข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด  
                         ลพบุรี  สิงห์บุรี และสระบุรี 
  2. ห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
  3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  4. สำรนิพนธ์กองทุนหมู่บ้ำนจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
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งบประมำณ 
 1. กำรจัดสรรงบประมำณ 

  กำรจัดสรรงบประมำณ ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณ ดังนี้ 
  1.1  ประชุมหัวหน้ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมำณท่ีได้รับ 
  1.2 น ำรำยละเอียดของงบประมำณมำเปรียบเทียบร่วมกัน พิจำรณำควำมส ำคัญตำมควำม 
                เหมำะสม 
  1.3 พิจำรณำตัดสินโครงกำรและงำนประจ ำที่ได้รับ ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนหรือตำมควำม 
                เหมำะสม 
  1.4 ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมประจ ำปี 
  1.5 น ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  

มีก ำหนดระยะเวลำดังนี้ 
 1.5.1 งบประมำณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดกำรใช้จ่ำยก่อนเดือนสิงหำคมของแต่ละปีงบประมำณ 
 1.5.2 งบบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ. กศ.บป. ) กำรใช้งบประมำณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน 

                                  กันยำยนของแต่ละปีงบประมำณ 
 2.  กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ 

  เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย ได้ปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณอย่ำงเคร่งครัด ตำมกฎระเบียบของฝ่ำยกำรเงินและ

ส ำนักงำน ตรวจเงินแผ่นดิน 
  2.2 จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 
  2.3 ติดตำมตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรติดต่อร้ำนค้ำต่ำงๆ เพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
  2.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในมหำวิทยำลัย เช่น ฝ่ำยพัสดุ ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำย

วำงแผนและพัฒนำ เป็นต้น 
  2.5 เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยได้แล้ว มีกำรลงนำมรับเงินและเบิกจ่ำยเป็นลำยลักษณ์อักษร

ถูกต้อง 
  2.6 ด ำเนินกำรลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อทุกรำยกำร 
  2.7 ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.8 เก็บรวบรวม หลักฐำนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป 
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ตำรำงท่ี  3  แสดงงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561) 
 

งบประมำณ รวม       

1. แผ่นดิน      5,453,000 
2. บกศ. 599,000 
3. กศ.บป. 590,000 

รวมทั้งสิ้น 6,642,000 
 

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

          .   .  .

 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและติดตำมกำรใช้งบประมำณ ซึ่งมีโครงกำรทั้งสิ้น 32 โครงกำร  และได้น ำมำ     
บูรณำกำรเพ่ือให้เกิดคุณค่ำแก่ส ำนักฯ ทั้งในด้ำนบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรจะได้รับกำร
ประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นทุกโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

ตำรำง 4 แสดงงบประมำณ จ ำแนกตำมกิจกรรม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ปีงบประมำณ 
2561 

กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 

รวม 
 

เงินงบประมำณแผ่นดิน 
5,453,000 

เงินนอกงบประมำณ 
1,189,000 

5,333,000 กองทุนบริกำร
วิชำกำร 
120,000 

บกศ. 
599,000 

กศ.บป. 
590,000 

1. กิจกรรมหลัก: โครงกำรประกันคุณภำพ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ด ำเนินกิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

หน่วยงำน 
2,000    2,000 

 1.2 ด ำเนินกิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
หน่วยงำน 

15,000    15,000 

2. กิจกรรมหลัก: โครงกำรด ำเนินงำนส ำนกัวิทยบริกำรฯ 
 2.1 เก้ำอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ 720,000    720,000 
 2.2 ประตูตรวจสอบกำรเข้ำออกหอ้งสมุดแบบปีกนก 495,000    495,000 
 2.3 ประตูป้องกันกำรขโมยสื่อ 428,000    428,000 
 2.4 เครื่องปรับ อำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น

หรือแขวน ขนำด 24,000 บีทียู 
600,000    600,000 

 2.5 เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน ขนำด 12,000 บีทียู 

34,000    34,000 

 2.6 จัดหำทรัพยำกรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 40,000    40,000 
 2.7 จัดหำวัสดุเทคโนโลยีสำรสนเทศ 90,000    90,000 
 2.8 จัดหำวัสดุเพื่อกำรด ำเนินกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 120,000    120,000 
 2.9 ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 8,000    8,000 
 2.10 จัดซื้อหนังสือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ และฐำนข้อมลูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์
2,176,860    2,176,860 

 2.11 จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ำรุงรักษำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

40,000    40,000 

 2.12 บอกรับเป็นสมำชิกวำรสำร หนังสือพิมพ์ 215,000    215,000 
 2.13 กิจกรรมหรือนิทรรศกำร และรณรงค์กำรเข้ำใช้

บริกำร 
103,600    103,600 

 2.14 ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
ส ำนักวิทยบริกำร 

5,000    5,000 

 2.15 บอกรับสมำชิกกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 

13,740    13,740 

 2.16 จัดหำวัสดุด ำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 

90,000    90,000 

 2.17 ด ำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน 25,000    25,000 
 2.18 โครงกำรสร้ำงเสรมิสุขภำวะ Happy 

Workplace : 5สRFID ติดตัวเลม่หนังสือ 
10,000    10,000 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงงบประมำณ จ ำแนกตำมกิจกรรม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ปีงบประมำณ 
2561 (ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 

รวม 
 

เงินงบประมำณแผ่นดิน 
5,453,000 

เงินนอกงบประมำณ 
1,189,000 

5,333,000 กองทุนบริกำร
วิชำกำร 
120,000 

บกศ. 
599,000 

กศ.บป. 
590,000 

3. กิจกรรมหลัก:  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร 
 3.1 เข้ำร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก 101,800    101,800 
4. กิจกรรมหลัก : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำร ฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัย
รับผิดชอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเป็นหลัก 
 4.1 โครงกำรให้บริกำรวิชำกำร ฝกึอบรมตำมควำม

ต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชนในพื้นที่ท่ีมี
มหำวิทยำลยัรับผิดชอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเป็นหลัก 
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นท่ีมหำวทิยำลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน) 

 100,000   100,000 

5. กิจกรรมหลัก : โครงกำรส่งเสริมขับเคลื่อนกำรเรียนรู้และสืบสำนโครงกำรพระรำชด ำริ   
 5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูแ้ละเผยแพร่

โครงกำรพระรำชด ำร ิ
 20,000   20,000 

6. กิจกรรมหลัก : โครงกำรด ำเนินงำนส ำนกัวิทยบริกำรฯ 
 6.1 จัดหำครุภณัฑต์ู้น้ ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ ำ   36,100  36,100 
 6.2 ค่ำบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ   374,500  374,500 
 6.3 จัดซื้อหนังสือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
  50,000  50,000 

 6.4 จัดหำครุภณัฑ์กล้องถ่ำยวิดีโอ   26,000  26,000 
 6.5 จัดหำครุภณัฑ์เกำ้อี้ห้องประชุม   82,500  82,500 
 6.6 จัดหำครุภณัฑ์เครื่องมัลติมีเดยีโปรเจคเตอร ์   29,900  29,900 
7. กิจกรรมหลกั : โครงกำรด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 7.1 ระบบโซลำเซลล์ในโครงกำร Green Library    276,000 276,000 
 7.2 โครงกำร  Green library : กิจกรรมส่งเสริม

กำรเรยีนรู้กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
   114,000 114,000 

 7.3 จัดสัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งท่ี 7 

   200,000 200,000 

รวมท้ังสิ้น (งบแผ่นดิน งบ บกศ. และงบ กศ.บป.) 6,642,000 
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ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (Quality  
Assurance) ที่ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือติดตำมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯ โดยมุ่งเน้น
ให้มีกำรก ำหนดระบบกลไกหลักในกำรควบคุม (Quality Control) กำรตรวจสอบ (Quality  Auditing) และกำร
ประเมิน (Quality  Assessment) ในระดับส ำนักฯ 
 ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักฯ จ ำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภำพภำยใน 
และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
 1.  กลไกและระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ประกอบด้วย 
 1)  มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน  
 2)  มีคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 3)  มีกระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 4)  ผู้บริหำร บุคลำกรสำยสนับสนุนของส ำนักฯ รับทรำบและด ำเนินกำร 
 5)  มีกำรประเมินตนเองและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพ่ือประกันคุณภำพภำยในและ
ประเมินจำกองค์กำรภำยนอก 
 

 2.  กำรก ำหนดควำมรับผิดชอบ ในระบอบกำรประกันคุณภำพ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับส ำนักฯ ได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบในระบอบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้ดังนี้ 
 1)  ระดับส ำนักฯ  ได้มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ
โดยวิเครำะห์แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  จัดท ำแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนัก
ฯ ด ำเนินกำรตำมแผนและประเมินแผน 
 2)  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของส ำนักฯ จะก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
ประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพและแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบ 
 
ผลกำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินภำยในโดยคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัย  
ปีกำรศึกษำ 2560 
  ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย                
ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้ประเมินกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนภำยใน ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ คณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย 

   1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน ประธำนกรรมกำร 
   2.  อำจำรย์จุฑำมำศ   พรรณสมัย กรรมกำร  
   3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพงษ์  แดงข ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 4.  นำงสำวอณุภำ   ทำนะรมณ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  ปีกำรศึกษำ 2560 
ตำรำง 1 ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมำยเหตุ 
1. กำรบริกำรวิชำกำร 1.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 5 
 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 5  
2. กำรบริหำรจัดกำร 2.1 กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 5  

 2.2 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพ่ือกำรก ำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของหน่วยงำน 5 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5  
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 5  

 
 
ตำรำง 2 กำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
 

องค์ประ
กอบที ่

คะแนน
ผ่ำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
 

1 

 

1 - 1.1 - 5 ดีมำก 
2 2 - 2.1,2.2 - 5 ดีมำก 
       

ผลกำรประเมิน - 
1.1+2.1+
2.2/3=15 

- 5 ดีมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
(จำกผลประเมินคณุภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัรำชภัฏเทพสตรี 
 
 
 

 
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ และรับกำร
ประเมินคุณภำพ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ พร้อมข้อเสนอแนะ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฉบับนี้  ประกอบด้วยแผนกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมิน โดยจัดท ำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ   เพื่อวำงแผน
และพัฒนำหน่วยงำน ในปีกำรศึกษำต่อไป ซึ่งระบุ กิจกรรม/ แนวทำงกำรพัฒนำ ช่วงเวลำ  เป้ำหมำย / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน รวมถึง
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำ 

  
 
 
 ......................................................... 
 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุภำ  นำคธน) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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สำรบัญ 
 

 
ค ำน ำ 

หน้ำ 
๒ 

บทสรุปผู้บริหำรของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 
ส่วนที่ ๑ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน 
๒. รอบปีกำรประเมิน 
๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 

 
ส่วนที่ ๒  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality  Improvement Plan) จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 

ภำคผนวก  
รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
 

๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
 

๕ 
๖ 
 
 

๘ 
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                ส่วนที่ ๑  

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 

 
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน 

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  
 
๒. รอบปกีำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑) 
 

๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด 
๑ ผศ.ดร.ชลลดำ   พงศ์พัฒนโยธิน ประธำนกรรมกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๒ อำจำรย์จุฑำมำศ   พรรณสมัย กรรมกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
๓ อำจำรย์ปิยะพงษ์   แดงข ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
๔ นำงสำวอณุภำ   ทำนะรมณ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
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ส่วนที่ ๒  

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับ คณะ/ส ำนัก/สถำบัน  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
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๑. แผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan)  ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบ 
ประกัน
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ยุทธศำสตร์ 
ที่สอดคล้อง 

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กิจกรรม/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ผลที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม
ตรวจสอบ 

๑. กำรบริกำร
วิชำกำร 

ผลกำรประเมิน ๕
คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. สร้ำงสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์โครงกำร
บริกำรวิชำกำรท่ีเคยจัด
กิจกรรมที่ผ่ำนมำ 
๒. ควรต่อยอดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรโดยท ำ
เป็นผลงำนบริกำร
วิชำกำร “รับใช้สังคม” 
 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย : 
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ : กำร
ให้บริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชนและ
สังคม 

มีระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้
เพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้หรือส่งเสริม
และพัฒนำวิชำชีพทำง
บรรณำรักษศำสตร์
และสำรนิเทศศำสตร์ 
ก่อให้เกดิกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
และสังคม 

๑. จัดท ำผลงำน
เผยแพร่ใน
รูปแบบสื่อ
วิดีทัศน์บน
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
๒. นิทรรศกำร
เผยแพร่ผลงำน
บริกำรวิชำกำรท่ี
ผ่ำนมำ 
 
 

๑. เป็นกำร
ประชำสัมพันธ์
กำรบริกำร
วิชำกำรให้
นักศึกษำ อำจำรย์ 
บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกได้
รับทรำบและเป็น
ที่รู้จัก 
๒. จัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงำน
วิชำกำร 
 
 

ต.ค. 
๒๕๖๑-
ก.ย. 
๒๕๖๒ 

คณะกรรมกำร
บริกำร
วิชำกำรของ
ส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำรฯ 
และรอง

ผู้อ ำนวยกำรฯ 
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องค์ประกอบ 
ประกัน
คุณภำพ 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี

กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ยุทธศำสตร์ 
ที่สอดคล้อง 

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กิจกรรม/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ผลที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับติดตำม
ตรวจสอบ 

๑. กำรบริกำร
วิชำกำร 

ผลกำรประเมิน ๕
คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. สร้ำงสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรท่ีเคยจัด
กิจกรรมที่ผ่ำนมำ 
๒. ควรต่อยอด
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรโดยท ำเป็น
ผลงำนบริกำรวิชำกำร 
“รับใช้สังคม” 
 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย : 
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ : กำร
ให้บริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชนและ
สังคม 

มีระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้
หรือส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำชีพทำง
บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์ 
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
และสังคม 

๑. กิจกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชน 
 
๒. จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
บริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี 2562 
“ส่งเสริมกำรอ่ำน
และค้นคว้ำแก่
ชุมชนและสังคม” 
 
 

๑. จัดกิจกรรม ๓ 
R ให้กับชุมชน 
 
๒. จัดกิจกรรม
บริกำรวิชำกำร
ด้ำนห้องสมุด 
กำรส่งเสริมกำร
ใช้ห้องสมุด และ
กำรส่งเสริมกำร
อ่ำน จ ำนวน ๒ 
ครั้ง 
 
 

ต.ค. 
๒๕๖๑-
ก.ย. 
๒๕๖๒ 

คณะกรรมกำร
บริกำร
วิชำกำรของ
ส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำรฯ 
และรอง

ผู้อ ำนวยกำรฯ 
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องค์ประกอบ 
ประกันคุณภำพ 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี

กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ยุทธศำสตร์ 
ที่สอดคล้อง 

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

กิจกรรม/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ผลที่
คำดว่ำ 
จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ
ติดตำม

ตรวจสอบ 

๒. กำรบริหำร
จัดกำร 

ผลกำรประเมิน ๕
คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรสร้ำงควำมท้ำ
ทำยโดยกำรใช้เกณฑ์
มำตรฐำนห้องสมุดสี
เขียวมำประกอบกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักฯ 

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย : 
กำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร 
ยุทธศำสตร์
ส ำนักฯ : กำร
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ที่มี
ประสิทธิภำพ 

๑. ก ำหนดนโยบำย
และน ำมำตรฐำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมมำใช้พร้อม
ด ำเนินกำรรณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง 

๑. เข้ำร่วม
เครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว
(Green Library) 
กับสมำคม
ห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 
 
๒. กิจกรรม 
Happy 
Workplace  
 
 
๓. จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ห้องสมุดสีเขียว 

๑. บุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน 
 
๒. จัดกิจกรรม ๕ 
ส ในส ำนักวิทย
บริกำร 
 
๓. จัดกิจกรรม
เพ่ือรับกำรตรวจ
ประเมินห้องสมุด
สีเขียว 

ต.ค.๖๑-ก.ย.
๖๒ 

ทุกส่วนงำน ผู้อ ำนวยกำรฯ 
และรอง

ผู้อ ำนวยกำรฯ 
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รำยชื่อคณะกรรมกำรจดัท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

(จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 

 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุภำ   นำคธน      ที่ปรึกษำ 
 ๒. ผศ.ดร.มยุรี   รัตนเสริมพงศ์       ประธำนกรรมกำร 
 ๓. อำจำรย์ ดร.สุรยุทธ์   พำนเทียน      รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำงสำวชวนชม  สมนึก       กรรมกำร 
 ๖. นำงอัญชลี  เขื่อนขันธ์        กรรมกำร 
 ๗. นำยประสิทธิ์  อ่วมเนียม       กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวอณุภำ  ทำนะรมณ์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 โดยมหีน้ำที่ 
 ๑.  จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒.  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๓.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน ทุก ๓ เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (กบ.) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะ ๑๒ เดือน (ตำมระยะเวลำที่แต่ละคณะ/ส ำนัก/สถำบัน ก ำหนด) 
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1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan)  ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๑ จ ำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 
ประกัน
คุณภำพ 

แผนพัฒนำ
คุณภำพ

กำรศึกษำ (ตำม
ข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ก ำกับ
ติดตำม

ตรวจสอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำร

ด ำเนินกำร 
(เครื่องหมำย) 

รำยละเอียด 

1. กำรบริกำร
วิชำกำร 

1. มีระบบและ
กลไกในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
เพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ
ทำงบรรณำ 
รักษศำสตร์ 
และสำรนิเทศ
ศำสตร์ 
ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
และสังคม 

1. จัดท ำ
ผลงำน
เผยแพร่ใน
รูปแบบสื่อ
วิดีทัศน์บน
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 

1. เป็นกำรประชำ 
สัมพันธ์กำรบริกำร
วิชำกำรให้นักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกรทั้ง
ภำยในและภำยนอกได้
รับทรำบและเป็นที่รู้จัก 
 

2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
ผลงำนวิชำกำร 
 

3. จัดกิจกรรม 3 R 
ให้กับชุมชน  
 

4. จัดกิจกรรมบริกำร
วิชำกำรด้ำนห้องสมุด 
กำรส่งเสริมกำรใช้
ห้องสมุด และกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
จ ำนวน 2 ครั้ง 

ต.ค. 2561 
-ก.ย.2562 

คณะกรรม
กำรบริกำร
วิชำกำร
ของ 
ส ำนักฯ 

ผู้อ ำนวยกำร
และรอง
ผู้อ ำนวยกำร 

 -จัดท ำผลงำนบริกำรวิชำกำรในรูป
มัลติมีเดีย เผยแพ่ในกำรจัดนิทรรศกำร 
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฏำคม 
2561 เพ่ือแสดงผลงำนบริกำรวิชำกำร
เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ณ อำคำร 90ปี 
หัวข้อ "สร้ำงคนดีด้วยกำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น" และได้รับรำงวัล
ชนะเลิศ อันดับ 1 
-จัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ในกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนในโครงกำร
กองทุนกำรศึกษำ ขององคมนตรี ศ.
เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันที่ 
6 สิงหำคม 2561  
-จัดท ำผลงำนบริกำรวิชำกำรเผยแพร่
ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์บนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 
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องค์ประกอบ 
ประกัน
คุณภำพ 

แผนพัฒนำ
คุณภำพ

กำรศึกษำ (ตำม
ข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/
แนวทำง 

กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ก ำกับ
ติดตำม

ตรวจสอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำร

ด ำเนินกำร 
(เครื่องหมำย) 

รำยละเอียด 

1. กำรบริกำร
วิชำกำร (ต่อ) 

1. มีระบบและ
กลไกในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
เพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ
ทำงบรรณำ 
รักษศำสตร์ 
และสำรนิเทศ
ศำสตร์ 
ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
และสังคม (ต่อ) 

2. นิทรรศกำร
เผยแพร่ผลงำน
บริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนมำ 

     -นิทรรศกำร "สร้ำงคนดีด้วยกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำท้องถิ่น เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25-26 
กรกฏำคม 2561 เพ่ือแสดงผลงำนบริกำร
วิชำกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ณ อำคำร 90ปี 
หัวข้อ " และได้รับรำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
-จัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ
โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ ของ
องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2561 ณ อำคำร 90ปี 

3. จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
บริกำรวิชำกำร
ประจ ำปี 2562 
“ส่งเสริมกำร
อ่ำนและค้นคว้ำ
แก่ชุมชนและ
สังคม” 

 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 
กิจกรรมหลัก 0310803 รหัสกิจกรรม 
103108031152 บริกำรวิชำกำรโรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง 
โดยจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด กำร
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด และกำรส่งเสริมกำร
อ่ำน รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม 3 R ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน 
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องค์ประกอบ 
ประกัน
คุณภำพ 

แผนพัฒนำ
คุณภำพ

กำรศึกษำ (ตำม
ข้อเสนอแนะ) 

กิจกรรม/แนวทำง 
กำรพัฒนำ 

เป้ำหมำย/ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ก ำกับ
ติดตำม

ตรวจสอบ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำร

ด ำเนินกำร 
(เครื่องหมำย) 

รำยละเอียด 

2. กำรบริหำร
จัดกำร 

1. ก ำหนด
นโยบำยและน ำ
มำตรฐำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
มำใช้พร้อม
ด ำเนินกำร
รณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. เข้ำร่วมเครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว
(Green Library) 
กับสมำคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย 

1. บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
 

2. จัดกิจกรรม 
5 ส ในส ำนัก
วิทยบริกำร 
 

3. จัดกิจกรรม
เพ่ือรับกำร
ตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

ต.ค.2561-
ก.ย.2562 

ทุกส่วน
งำน 

ผู้อ ำนวยกำร
และรอง
ผู้อ ำนวยกำร 

 เดือนเมษำยน  2562 ได้ยืนยันกำรเข้ำ
ร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว(Green 
Library) ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 กับสมำคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย และเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว 

2. กิจกรรม Happy 
Workplace 

 จัดกิจกรรม 5 ส ของส ำนักวิทยบริกำร 
เดือนกุมภำพพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม 5ส 
น ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและ
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในงำน และเม่ือ
วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีกำรตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5 ส โดยเชิญกรรมกำร
จำกบุคคลภำยนอกส ำนักฯ เป็นผู้ตรวจ
ประเมิน 

3. จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร
ห้องสมุดสีเขียว 

 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรห้องสมุดสีเขียว ปี 
2561 และปี 2562 รวมทั้งได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำม
แผนปฏิบัติกำรห้องสมุดสีเขียว ปี 2561 
จัดส่งสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

หมำยเหตุ : เครื่องหมำย  ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ยังไม่ด ำเนินกำร
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 

องคป์ระกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้ค าปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเปน็การสร้างรายไดข้องสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้ เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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เกณฑ ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ม ีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     1.1 ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-1) 
     1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2562 มีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี และตัวชี้วัดตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สวท.1.1-1-2) เพ่ือด าเนินการ
ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ประจ าปี
การศึกษา 2560 มาใช้ในการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการ (สวท.1.1-1-3) 
     1.3 มีการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาพิจารณาการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการด าเนินงานห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่ได้แจ้งความ
ประสงค์มายังส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้ไปจัดห้องสมุดให้ ซึ่งได้ความคิดเห็นจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียนเพ่ือด าเนินการออกให้บริการจัด
ห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอชื่อโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก               
อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากการจัดระบบห้องสมุดยังไม่ได้มาตรฐาน (สวท.1.1-1-4) และรายงานสรุปการส ารวจ
ความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (สวท.1.1-1-5) 
     1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(สวท.1.1-1-6) และ (สวท.1.1-1-7) เพ่ือท าหน้าที่วางแผนด าเนินการ และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
     1.5 น าแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                    
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1-1-8) 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
     2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2562 ได้มีโครงการตามแผนจ านวน 4 
โครงการ โดยแต่ละโครงการได้ก าหนดการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ มีการจัดห้องสมุดและ

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-8.pdf
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ปรับปรุงพ้ืนที่ในการให้บริการภายในห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
     โดยคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมวางแผนในการ
ด าเนินการจัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์  ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-1) 
2) ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-2) และโรงเรียนเพ่ิมเติม คือ            
3) ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3) โดยเริ่มจากการลง
พ้ืนที่ส ารวจสภาพห้องสมุดเป้าหมาย เพ่ือสอบถามความต้องการจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลห้องสมุดโดยตรง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดการ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึง
ได้ง่าย  
     นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ             
“การท าสมุดท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการท าสมุดท ามือให้กับผู้ร่วมโครงการ (สวท.1.1-2-4) 
     2.2 หลังจากได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของส านักฯ ได้มีการตรวจ
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 3 แห่ง ที่ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว และได้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 มกราคม 2562 (สวท.1.1-2-5)  ครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 (สวท.1.1-2-6) และครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (สวท.1.1-2-7) 
เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
     ในปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
     3.1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรง เรียน และกิจกรรม 3R                
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 -14 ธันวาคม 
2561  (สวท.1.1-3-1) 
     3.2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R                 
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 
(สวท.1.1-3-2) 
     3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือจาก
ผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.1.1-3-3) 
     3.4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” 
และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ 
ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 
พฤษภาคม 2562 (สวท.1.1-3-4) 
 4. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯเพ่ือพิจารณา ได้แก่ 
     4.1 การสรุปผลการประเม ินความส าเร็จตามต ัวบ ่งชี้ของแผนและโครงการบร ิการว ิชาการโดย
ภาพรวม  พบว ่าบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้ ดังนี้ 
 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
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ผลการประเม ินความส าเรจ็ตามต ัวบ ่งชีข้องแผนปฏิบัติการ 

ล าดับ 
แผนบริการวิชาการแก่

สังคม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
1. กิจกรรมบรรยายทาง

วิชาการ 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  100 คน  190 คน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.6 

 

2. โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพ่ือ
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน 
และท้องถิ่น ในประเทศ/
หรือต่างประเทศ 

จ านวนโรงเรียน/ชุมชน  2 แห่ง  3 แห่ง 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  130 คน  150 คน 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ  
87.4 

 

 
ผลการด าเนินงานโครงการบร ิการว ิชาการโดยภาพรวม 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าสุมด

ท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระ
นารายณ์ราชนิเวศ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 91.6 
(4.58) 

190 คน 

2. ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้า
ต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 

- โรงเรียน/ชุมชน จ านวน 2 
แห่ง 
- ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

ร้อยละ 89.2 
(4.46) 

1 แห่ง 

3. ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บาง
ขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ร้อยละ 86.1 
(4.31) 

1 แห่ง 

4. ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด1  
อ.เมือง จ.ลพบุรี 

ร้อยละ 87 
(4.35) 

1 แห่ง 

                  รวม 
ร้อยละ 87.4 

(4.37) 
3 แห่ง 

  
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม  

     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการน าผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 
มกราคม 2562 (สวท.1.1-5-1) ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 (สวท.1.1-5-2) และครั้งที่ 6/2562 วันที่ 
26 มิถุนายน 2562 (สวท.1.1-5-3) เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย ไว้ในแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 
ต่อไป (สวท.1.1-5-4) 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-5-4.pdf
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     นอกจากนี้ยังได้น าผลงานบริการวิชาการที่ผ่านมาแล้วในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดท าสื่อวีดิทัศน์
โครงการบริการวิชาการ เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วไว้ที่ เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://library.tru.ac.th      
(สวท.1.1-5-5) 
 6. ส านักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ดังนี้ 
     6.1 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมเครือข่าย
และสัมมนาวิชาการเพ่ือความร่วมมือด้ านบริการวิชาการ ภายใต้ โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  3 ประจ าปี 2561 วันที่  12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 90 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1-6-1) 

    6.2 บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางราตรี คงขุนทด ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าสมุดท ามือ (สมุดฉีก) ให้กับนักเรียน ในโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะทางอาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม 
2562 ณ โรงเรียนบ้านโกรกฟ้า วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านล าโป่งเพชร วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ 
โรงเรียนบ้านเขาขวาง และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สวท.1.1-6-2) 
     6.3 มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบด ีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 โดยส านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10” ณ ห้องโถง ชั้น 1 
ส านักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์บุคลากรภายใน และผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-3) 
 
การบรรล ุเป้าหมาย 

 สำน ักว ิทยบร ิการฯ ได ้ดำเน ินการบร ิการว ิชาการแก ่ส ังคมบรรล ุเป ้าหมาย ซ ึ่งสำน ักว ิทยบร ิการฯ 
ได ้กำหนดเป้าหมายของ “ต ัวบ ่งชี้ที่ 1.1 การบริการว ิชาการแก่สังคม” ไว ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย 
6 ข้อ และสามารถด าเนินการครบ 6 ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเน ินงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.tru.ac.th/acaservice.html
http://library.tru.ac.th/pacti/775-p611112.html
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-6-2.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/833-p620503.html
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างอิง 

สวท.1.1-1-1  แผนย ุทธศาสตร ์สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (พ.ศ.2561-2565) 

สวท.1.1-1-2  แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-1-3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 34 

สวท.1.1-1-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียน
เพ่ือด าเนินการออกให้บริการจัดห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562 

สวท.1.1-1-5 รายงานสรุปการส ารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนเป้าหมาย 
สวท.1.1-1-6 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-1-7 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมเติม) 

สวท.1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส  าน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระท ี่ 4  เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562   

สวท.1.1-2-1 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน และกิจกรรม 3R 
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561   

สวท.1.1-2-2 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 
3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 

สวท.1.1-2-3 โครงการเผยแพร่ความรู ้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 

สวท.1.1-2-4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือ
จากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 

สวท.1.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 

สวท.1.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 

 

 

 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-1-8.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf


40 

 

หมายเลข รายการหล ักฐานอ้างอิง 
สวท.1.1-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6/2562 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
สวท.1.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรี ยนใน

โรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561   

สวท.1.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลลางขันหมาก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 

สวท.1.1-3-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ “การท าสมุดท ามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

สวท.1.1-3-4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการ
อ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 
2562 

สวท.1.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 16 มกราคม 2562 

สวท.1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562 
วันที่ 25 เมษายน 2562 

สวท.1.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี  ครั้งที่ 6/2562 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 

สวท.1.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 กรอบงานและ
กรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สวท.1.1-5-5 http://library.tru.ac.th 
สวท.1.1-6-1 นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ ในงานการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อ

ความ ร ่วมม ือด ้านบ ร ิก ารว ิช าก าร  ภ าย ใต ้โค รงการ เค ร ือข ่ายบ ร ิก ารว ิช าการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 
9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สวท.1.1-6-2 บันทึกข้อความ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื ่อง ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 

สวท.1.1-6-3 ภาพกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เกี่ยวกับ 10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10 ณ ห้องโถง 
ชั้น 1 ส านักวิทยบริการฯ 

 
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r62021114.pdf
http://library.tru.ac.th/images/news/r620527.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-5-4.pdf
http://library.tru.ac.th/acaservice.html
http://library.tru.ac.th/pacti/775-p611112.html
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.1.1-6-2.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/833-p620503.html
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพ
เช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากร
ทั้งหมดฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  การบริหารงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สังคม เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ ทั้งนี้สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรดังกล่าว
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ   

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการความส าเร็จของการปฏิบัติ / ด าเนินงาน 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อไม่ต่ า 
   กว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ     
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงานการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 (สวท.2.1-1-1) ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อครั้งที่ 
7/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สวท.2.1-1-2) และน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. ส านักวิทยบริการฯ มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงานโดยได้น าแผนยุทธศาสตร์มาใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 (สวท.2.1-2-1) และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4 และน าเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  (สวท.2.1-2-2) โดยครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรม :  

1. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  
(สวท.2.1-2-3) 
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลบางขันหมาก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7–9 มกราคม 2562  
(สวท.2.1-2-4) 
3. จัดห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ถ.
หนองบัวขาว วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี 27–29 
พฤษภาคม 2562 (สวท.2.1-2-5) 

2. การให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาครู 

กิจกรรม :  
1. การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection –TDC 
(สวท.2.1-2-6) 
2. ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library”  (สวท.2.1-2-7) 
3. โครงการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่  9 –11 มกราคม 2562    
(สวท.2.1-2-8) 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-7.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2540115439336531
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3. การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม :  
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้จัดซื้อ
ห นั งสื อ ภ าษ า ไท ย  ภ าษ า อั งก ฤ ษ แ ล ะห นั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (สวท.2.1-2-9) 
2. ด าเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์” (สวท.2.1-2-10) 
3. จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ วันสงกรานต์ปี  2562    
(สวท.2.1-2-11) 
4. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ    
ชั้น 8 ของส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.1-2-12) 
5. ให้บริการห้องสวดมนต์และห้องละหมาด ชั้น 6 
(สวท.2.1-2-13) 
6. กิจกรรม Green library: เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 18 
มีนาคม 2562 (สวท.2.1-2-14) 
7. โครงการ Library Tour แนะน าส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  1 
คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สวท.2.1-2-15) 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม : 
1. ศึกษาดูงานห้องสมุดสี เขียว หอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอัมพวา ชัย
พั ฒ น า นุ รั ก ษ์  วั น ที่  1 4  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1             
(สวท.2.1-2-16) 
2. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ใช้งานระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) วันที่ 16 สิงหาคม 2561  
(สวท.2.1-2-17) 

 3. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกัน
คุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายใน  ปี การศึ กษา 2561 ณ 
ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19-20 
พฤศจิกายน 2561 (สวท.2.1-2-18) 
4. ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-10.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2677385312276209
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-13.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-14.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2784458401568899
http://library.tru.ac.th/pacti/758-p610815.html
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-17.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/776-p611119.html
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การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก ห้องหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 
อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 
26–27 ธันวาคม 2561 (สวท.2.1-2-19) 
5. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่  38 (38th WUNCA) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22–25 
มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-20) 
6. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน
และคู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด 
จังหวัดตราด 27–29 มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-21) 
7. ส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนาเครือข่ายส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0      
ณ  ส านั กวิทยบริการและเทคโน โลยีส ารสน เทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใสหมอกสวย    
รีสอร์ท เขาค้อ โซน C อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-22) 
8. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร การท าสมุ ดท ามื อจากผ้ าท้ อ งถิ่ น  ณ       
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-23) 
9. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library 
to Smart Society ณ ห้องประชุมห้องดอยหลวง และ  
ดอยนาง ชั้น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-24) 
10. ส่ งบุ คลากรเข้ าร่ วมการฝึกอบรมการใช้ งาน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม 
ชั้ น  ๒  อาคารเทพรัตน์ วิทยาโชติ  ส านั กหอสมุ ด 

https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2518666298148112
http://library.tru.ac.th/pacti/798-p620123.html
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2568930096455065
http://library.tru.ac.th/pacti/799-p620209.html
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2591920764155998
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2597294150285326
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มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  (บางเขน) กรุงเทพฯ     
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-25) 
11. โครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Smart Library 
to Smart Society” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี วันที่ 12-15 มีนาคม 2562  
(สวท.2.1-2.26) 
12. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 
6 ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อาคาร 9) ม.เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28-31 
มีนาคม 2562 (สวท.2.1-2-27) 
13. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า 
(EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคาร
สถานศึ กษาเคมี ปฏิ บั ติ  กรมวิ ทยาศาสตร์ บริ การ 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-28) 
14. กิจกรรม library Tour แนะน าการเข้าใช้ส านักฯ 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 
17–18, 22-24 เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-29) 
15. พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “10 
พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10” ณ บริเวณห้องโถง   
ชั้น 1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
(สวท.2.1-2-30) 
16. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ให้ บริการยืมคืน ระหว่างห้ องสมุ ดบนฐานข้อมู ล
สหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพ่ือ
การด าเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
(UC-TAL) ณ ห้อง 102 ชั้น 1 ส านักหอสมุดกลาง 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-27.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-28.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/818-p620109-2.html
http://library.tru.ac.th/pacti/821-p620409.html
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2702163219798418
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2721285331219540
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วันที่ 
14-15 พฤษภาคม 2562 (สวท.2.1-2-31) 
17. เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง
ห้ อ งสมุ ด ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า  ค รั้ งที่  3 4  หั วข้ อ           
“การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่อ
อนาคตที่ ยั่ งยื น” ณ  มหาวิทยาลั ยหอการค้ าไท ย 
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  วั น ที่  6 -7  มิ ถุ น าย น  2 5 6 2           
(สวท.2.1-2-32) 
18. การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 ส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.1-2-33) 
19. โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้
บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 
22 พ.ย. 2561 (สวท.2.1-2-34) 
20. ภาพการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
พัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดส าคัญของการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาระบบงานที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และภัยคุกคาม อันจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
และโอกาส ที่สามารถตั้งรับการปฏิบัติงานในภายภาค
หน้าได ้วันที่ 30 มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-35) 
19. ภาพเข้าร่วมงานการสัมมนาเครือข่าย ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-36) 
20. โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน ภายในงานมีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิง  วันที่ 10 
เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-37) 
21. โครงการการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 3R Green and 
Clean TRU วั น ที่  1 6 -1 7  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 1           
(สวท.2.1-2-38) 

 

  
 
  
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-33.pdf
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2789647311050008
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-35.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2456592771022132
http://library.tru.ac.th/pacti/792-p620130.html
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/2583195581695183/?type=3&theater
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-39.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2307300882617989
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 3. ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินกระบวนการความส าเร็จของการปฏิบัติ/ด าเนินงาน คือ ได้จัดท ารายงานการ
ตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยระยะครึ่งปี (1 ต.ค.2561-31 มี.ค.2562) และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่  25 เมษายน 2562 (สวท.2.1-3-1) และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส 
(สวท.2.1-3-2) 
กิจกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561-2562 

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 

1. การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (KM) 
- เรื่อง การพัฒนา Smart 
Library to Smart Society” 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคาร
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
วันท่ี 12–15 มีนาคม 2562 

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ คน  22 คน  23 คน 
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90  87  

2. กิจกรรม Green library: เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big 
Cleaning Day วันท่ี 18 
มีนาคม 2562 

ตวัชีว้ดัเชิงปรมิาณ : กิจกรรม 
Green library : เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม 

กิจกรรม  1 ครั้ง  1 ครั้ง 
 
 
 
 

3. ด าเนินงานบริการสารสนเทศ 
“บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
และหนังสือพิมพ์” 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็น
สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ ์

รายการ  200 
รายการ 

 470
รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ร้อยละ 90  100  

4. ด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “บอกรับสมาชิก
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library” 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บอกรับ
สมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library 

ฐาน  1 ฐาน  1 ฐาน 

5. จัดหาหนังสือภาษาไทย 
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดหา
หนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการสืบค้น 

รายการ  2,000  2,490 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ร้อยละ 90  100  
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-2.pdf
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 

6. บริการวิชาการโรงเรยีนหรือ
องค์กรในชุมชน  
1. จัดห้องสมุดโรงเรยีนวัดโคก
หม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดลพบุร ีวันท่ี 12-
14 ธันวาคม 2561 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรยีนหรือองค์กรใน
ชุมชน  

กิจกรรม  2 แห่ง  3 แห่ง 

7. บริการวิชาการโรงเรยีนหรือ
องค์กรในชุมชน  
2. จัดห้องสมุดโรงเรยีนวัด
อัมพวัน ต าบลบางขันหมาก 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี
วันที่ 7–9 มกราคม 2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรยีนหรือองค์กรใน
ชุมชน  

กิจกรรม  2 แห่ง  3 แห่ง 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : การ
บริหารจดัการบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ 

ร้อยละ 90  100  

8. บริการวิชาการโรงเรยีนหรือ
องค์กรในชุมชน  
3. จัดห้องสมุดโรงเรยีน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 
ถ.หนองบัวขาว วัดพระบาท
น้ าพุ จังหวัดลพบุรี 27–29 
พฤษภาคม 2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรยีนหรือองค์กรใน
ชุมชน  

กิจกรรม  2 แห่ง  3 แห่ง 

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ : การ
บริหารจดัการบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ 

ร้อยละ 90  100  
 
 
 
 

9. จัดหา โตะ๊อัจฉริยะระบบ
สัมผสัเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : จานวนโตะ๊
อัจฉรยิะระบบสมัผสัเพื่อส่งเสริมการ
เรยีนรูต้ลอดชีวิต 

เครื่อง  4   4  

ตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพ : การบริหาร
จดัการบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

ร้อยละ 90  100  

10. ด าเนินงานโครงการ Happy 
Workplace : 5ส 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : ด าเนนิงาน
โครงการ Happy Workplace : 5ส 

ครั้ง  1 ครั้ง  1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวตัถุประสงค ์

ร้อยละ 90  100  

11. จัดหาทรพัยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนกิส ์
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : ทรัพยากรสือ่โสต
ทัศน์ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

รายการ  100
รายการ 

 100 
รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลตุามวัตถปุระสงค ์

ร้อยละ 90  100  
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 4. ส านักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร และผู้รับ  บริการทุกข้อไม ่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมิน 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.1-4-1) 
ตาราง ความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภาพรวม 4 ด้าน  
 

   ความพึงพอใจ            X   S.D. แปลผล 
 

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     4.27 0.68 มาก  
 ด้านการบริการ       4.30 0.72 มาก 
 ด้านบุคลากร       4.20 0.84 มาก 
 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก   4.19 0.86 มาก 
 

         

      รวม                4.24 0.78 มาก 
 

  

5. ส านักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยส านักวิทยบริการฯ ได้มีการ
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 2560 ให้บุคลากรและคณะกรรมการประจ าส านักฯ ทราบ ในการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4 (สวท.2.1-5-1) พร้อมทั้งได้ร่วมกันน าเสนอแผน
ในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว 
ดังนี้ 

 

การประเมินความพึงพอใจ ก่อให้เกิดโครงการ 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 1. ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดท าฐานข้อมูล TDC (Thai 
Digital Collection) เป็ น โค รงก ารห นึ่ งข อ ง  ThaiLIS มี
เป้าหมายเพ่ือให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 6 
สิงหาคม 2561 (สวท.2.1-5-2) 
2. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สวท.2.1-
5-3) 
3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(ดูที ่สวท.2.1-2-9) 
4. ด าเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์” (ดูที ่สวท.2.1-2-10) 
5. ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้ฐานข้อมูล

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-4-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-10.pdf
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ออนไลน์ Matichon e-Library”  (ดูที ่สวท.2.1-2-7) 
6. มีการประชาสัมพันธ์และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ 
สกอ.บอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ (สวท.2.1-5-4) 

2. ด้านการบริการ 
 

1. โครงการปฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการ ตั้ งแต่ เวลา    
07.30–08.30 น. และเวลา 16.30–17.30 น. วันที่  18 
มีนาคม –25 เมษายน 2562 (สวท.2.1-5-5) 
2. โครงการการจัดการความรู้ส านั กวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Smart Library to 
Smart Society” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี วันที่ 12–15 มีนาคม 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-26) 
3. กิจกรรม library Tour แนะน าการเข้าใช้ส านักฯ ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17–18, 
22-24 เมษายน 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-29)  
4. โครงการ Library Tour แนะน าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะ
วิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
(ดูที ่สวท.2.1-2-15) 
5. กิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 
3R Green and Clean TRU วันที ่ 16-17 สิงหาคม 2561  
(ดูที ่สวท.2.1-2-38) 

3. ด้านบุคลากร 1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและ
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้องประชุม
แคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 
กรุงเทพฯ 
2. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม
คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลง
รายการตามมาตรฐานเพ่ือการด าเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล
สหบรรณ านุ กรม  (UC-TAL) ณ  ห้ อง 102 ชั้ น  1 ส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-31) 
3. ศึกษาดูงานห้องสมุดสี เขียว หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-41.pdf
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.196625627018869/2633326740015400/?type=3&theater
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-28.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2702163219798418
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2784458401568899
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2307300882617989
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-33.pdf
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14 สิงหาคม 2561 (ดูที ่สวท.2.1-2-16) 
4. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน
ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” 
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ดูที ่สวท.2.1-2-17) 
5. ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก ห้องหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคาร  
รัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 26–27 
ธันวาคม 2561 (ดูที ่สวท.2.1-2-21) 
6. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22–25 มกราคม 2562 (ดูที่ สวท.2.1-
2-20) 
7. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานและ
คู่มือการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด 
จังหวัดตราด 27–29 มกราคม 2562 (ดูที ่สวท.2.1.-2-21) 
8. ส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง 
“การพัฒนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้า
ใสหมอกสวยรีสอร์ท เขาค้อ โซน C อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-22) 
9. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library 
to Smart Society ณ ห้องประชุมห้องดอยหลวง และดอย
นาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 – 
16 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-24) 
10. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์

file:///C:/Users/Windows10%20x64/Downloads/สวท.2.1-2-16
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-17.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2518666298148112
http://library.tru.ac.th/pacti/798-p620123.html
http://library.tru.ac.th/pacti/798-p620123.html
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2568930096455065
http://library.tru.ac.th/pacti/799-p620209.html
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2597294150285326
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วิทยาโชติ  ส านั กหอสมุด มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) กรุงเทพฯ วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562  
(ดูที ่สวท.2.1-2-25) 
11. โครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา Smart Library to Smart Society” ณ 
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ    เทพสตรี วันที่ 12–15 มีนาคม 2562 (ดูที ่
สวท.2.1-2-26) 
12. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562 ณ ห้อง
ประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) ม.
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28–
31 มีนาคม 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-27) 
13. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนว
ทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 
2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-28) 
14. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ“การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิด
ใหม่ ฟอร์มใหม่ เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 6–7 มถิุนายน 2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-32) 

4. ด้านอาคารสถานที่ 
 

1. จัดหาโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(สวท.2.1-5-6) 
2. จัดหาชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( สวท.
2.1-5-7) 
3. จัดหาชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) (สวท.2.1-5-8) 
4. จัดหาเครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง) ( สวท.2.1-5-9) 
5. ปรับภูมิทัศน์ภายนอก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( สวท.2.1-5-10) 

 

 

 
 
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-27.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-28.pdf
http://library.tru.ac.th/pacti/818-p620109-2.html
http://library.tru.ac.th/pacti/821-p620409.html
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2789647311050008
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-6.pdf
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/2577165622298179/?type=3&theater
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/2577165622298179/?type=3&theater
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-10.pdf
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการน าข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาของผู้เข้าใช้
บริการ มาท าการปรับปรุง ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ปี 2560 ก่อให้เกิดโครงการ 

1. ด้านอาคารสถานที่ควรมีบรรยากาศ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

-  จัดหาโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ดูที ่สวท.2.1-5-6) 
- จัดหาชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(ดูที ่สวท.2.1-5-7) 
- ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ    
ชั้น 8 ของส านักวิทยบริการฯ (ดูที ่สวท.2.1-2-12) 
- ให้บริการห้องสวดมนต์และหอ้งละหมาด ชั้น 6  
(ดูที ่สวท.2.1-2-13) 
- กิจกรรม Green library: เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 18 มีนาคม 
2562 (ดูที ่สวท.2.1-2-14) 
- มุมนิทรรศการต่างๆ ภายในส านักวิทยบริการฯ  
(สวท.2.1-5-11) 
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจ าเดือนต่างๆ  
(สวท.2.1-5-12) 

 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งส านักวิทย
บริการฯ ได้ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
เป้าหมาย 5 ข้อ และสามารถด าเนินการครบ 5 ข้อ 
 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
 
 
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-6.pdf
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/2577165622298179/?type=3&theater
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-13.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-14.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-12.pdf
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

สวท.2.1-1-1  แผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561–2565) 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-1.pdf  

สวท.2.1-1-2 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
7/2561 วันที่  19 กรกฎาคม 2561 วาระที่  4.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา แผน
ยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปี 2561-2565 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-2.pdf 

สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-1.pdf 

สวท.2.1-2-2 น าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-2.pdf 

สวท.2.1-2-3 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12-
14 ธันวาคม 2561 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-3.pdf 

สวท.2.1-2-4 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7–
9 มกราคม 2562 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-4.pdf 

สวท.2.1-2-5 สรุปรายงานโครงการจัดห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ถ.หนองบัวขาว 
วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุรี 27–29 พฤษภาคม 2562 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-5.pdf 

สวท.2.1-2-6 การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS Digital Collection –TDC 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-6.pdf 

สวท.2.1-2-7 ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-
Library”  http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-7.pdf 

สวท.2.1-2-8 โครงการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วันที่ 9 –11 มกราคม 2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2540115439336531 
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สวท.2.1-2-9 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-9.pdf 

สวท.2.1-2-10 ด าเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์” 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-10.pdf 

สวท.2.1-2-11 จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ วันสงกรานต์ปี 2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2677385312276209 

สวท.2.1-2-12 ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ    
ชั้น 8 ของส านักวิทยบริการฯ 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-12.pdf 

สวท.2.1-2-13 ให้บริการห้องสวดมนต์และห้องละหมาด ชั้น 6 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-13.pdf 

สวท.2.1-2-14 กิจกรรม Green library: เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big 
Cleaning Day วันที่ 18 มีนาคม 2562 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-14.pdf 

สวท.2.1-2-15 โครงการ Library Tour แนะน าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2784458401568899 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-15.pdf 

สวท.2.1-2-16 ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
http://library.tru.ac.th/pacti/758-p610815.html 

สวท.2.1-2-17 ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-17.pdf 

สวท.2.1-2-18 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 
http://library.tru.ac.th/pacti/776-p611119.html 

สวท.2.1-2-19 ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก ห้อง
หลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 26–27 
ธันวาคม 2561 
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https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2518666298148112 

สวท.2.1-2-20 ภาพบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วนัที่ 22–25 มกราคม 2562 
http://library.tru.ac.th/pacti/798-p620123.html 

สวท.2.1-2-21 โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานและคู่มือการปฏิบัติงานของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด 
จังหวัดตราด 27 – 29 มกราคม 2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2568930096455065 

สวท.2.1-2-22 ภาพบุคลากรเข้าร่วม สัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท เขาค้อ โซน C 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562 
http://library.tru.ac.th/pacti/799-p620209.html 

สวท.2.1-2-23 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าสมุดท ามือจาก
ผ้าท้องถิ่น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2591920764155998 

สวท.2.1-2-24 ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library to Smart Society ณ ห้อง
ประชุมห้องดอยหลวง และดอยนาง ชั้น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 
13–16 กุมภาพันธ์ 2562 
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2597294150285326 

สวท.2.1-2-25 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น จ านวน 4 
ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-27.pdf 

สวท.2.1-2-26 สรุปรายงานโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง การพัฒนา Smart Library to Smart Society” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 12–15 
มีนาคม 2562  http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-28.pdf 

สวท.2.1-2-27 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อาคาร 9) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 28–31 มีนาคม 2562  http://library.tru.ac.th/pacti/818-p620109-2.html 

สวท.2.1-2-28 ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัด 
ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคาร
สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 
2562 http://library.tru.ac.th/pacti/821-p620409.html 

สวท.2.1-2-29 กิจกรรม library Tour แนะน าการเข้าใช้ส านักฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 17–18, 22-24 เมษายน 2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2702163219798418 

สวท.2.1-2-30 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร “10 พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10” ณ บริเวณห้องโถง   ชั้น 1 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 
2562 
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2721285331219540 

สวท.2.1-2-31 ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการด าเนินงานร่วมกัน
บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ ห้อง 102 ชั้น 1 ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2562 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-33.pdf 

สวท.2.1-2-32 เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 
หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” ณ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 6–7 มิถุนายน 2562 
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2789647311050008 

สวท.2.1-2-33 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส านักวิทยบริการฯ 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-35.pdf 

สวท.2.1-2-34 ภาพโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 22 พ.ย. 2561 
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สวท.2.1-2-35 ภาพการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดส าคัญ
ของการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงานที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม อันจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปปัญหาและโอกาส ที่สามารถตั้งรับการ
ปฏิบัติงานในภายภาคหน้าได้ วันที่ 30 มกราคม 2562 
http://library.tru.ac.th/pacti/792-p620130.html 

สวท.2.1-2-36 ภาพเข้าร่วมงานการสัมมนาเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/258319
5581695183/?type=3&theater 

สวท.2.1-2-37 สรุปรายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ภายในงานมีการ
อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ดับเพลิง วันที่ 10 
เมษายน 2562 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-39.pdf 

สวท.2.1-2-38 ภาพจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ 3R Green and 
Clean TRU วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561  
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2307300882617989 

สวท.2.1-2-41 มีการประชาสัมพันธ์และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ.บอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือให้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ  
http://library.tru.ac.th/infot/infoed.html 

สวท.2.1-3-1 รายงานการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยระยะครึ่งปี (1 
ต.ค.2561-31 มี.ค.2562) และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ
ฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-1.pdf 

สวท.2.1-3-2 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-2.pdf 

สวท.2.1-4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 บทที่ 4 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-4-1.pdf 
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สวท.2.1-5-1 การแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้บุคลากร และคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ทราบ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระท่ี 4 พร้อมทั้งได้ร่วมกันน าเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-1.pdf 

สวท.2.1-5-2 ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดท าฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) เป็น
โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพ่ือให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม 
ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 6 สิงหาคม 2561 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-2.pdf 

สวท.2.1-5-3  จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-3.pdf 

สวท.2.1-5-4 มีการประชาสัมพันธ์และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ.บอกรับเป็นสมาชิกเพ่ือให้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ  
http://library.tru.ac.th/infot/infoed.html 

สวท.2.1-5-5 โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30–08.30 น. และเวลา 16.30–17.30 น. 
วันที่ 18 มีนาคม –25 เมษายน 2562 
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.196625627018869/2633326740015
400/?type=3&theater 

สวท.2.1-5-6 โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สวท.2.1-5-7 จัดหาชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/257716
5622298179/?type=3&theater 

สวท.2.1-5-8  จัดหาชุดแผงโซลาเซลล์  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-8.pdf 

สวท.2.1-5-9 จัดหาเครื่องดักไขมัน 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-9.pdf 

สวท.2.1-5-10 ปรับภูมิทัศน์ภายนอก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-10.pdf 

สวท.2.1-5-11 มุมนิทรรศการต่างๆ ภายในส านักวิทยบริการฯ 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-11.pdf 

สวท.2.1-5-12 จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจ าเดือนต่างๆ 
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-12.pdf 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 6. ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลการด าเนินงานการ
บริหารของหน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 7 ข้อ 
ดังนี้ 
 1.  ส านักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  1.1 ส านักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการ
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2562-2565    
(สวท.2.2-1-1) กับยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ โดยได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 หน้า 16 (สวท.2.2-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย   
  1.2 ส านักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ 
(สวท.2.2-1-3) และได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (สวท.2.2-1-4) รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 (สวท.2.2-1-5)       
ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
   1.3 ส านักวิทยบริการฯ ได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เสนอคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 แผนปฏิบัติการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 20 (สวท.2.2-1-6) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  
 2.  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ ได้รายงานข้อมูลทาง
การเงินที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1  ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ และได้มีการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2560 และรายปีงบประมาณ 2561 (สวท.2.2-2-1) 
  2.2 ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการด าเนินการ
จัดท ารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย NAGA ในส่วน
ของรายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม รายงานการตัดจ่ายประจ าวัน  และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 (สวท.2.2-2-2) 
  2.3 ส านักวิทยบริการฯ มีการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการฯ กระท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการใช้เงินงบประมาณให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด (สวท.2.2-2-3) 
  2.4 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ มีการติดตาม ผลการใช้เงินงบประมาณให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ และตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เสนอให้ทราบเป็นระยะ พร้อมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ        

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-3.pdf
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ของทุกเดือน (สวท.2.2-2-4) และในการประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจ าเดือน (สวท.2.2-2-5) 
  2.5 ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ได้น าเสนอแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2562 ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ในระเบียบวาระที่ 
4 (4.1) (สวท.2.2-2-6) เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2561 
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 3 (3.6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ (Action plan)    
(สวท.2.2-2-7)    
  2.6 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดท ารายงานประจ าปี 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-2-8) 
 
 3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิ ดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย 
(สวท.2.2-3-1) และค าสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2) 

3.2 ส านักวิทยบริการฯ ได้ท าการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3) 

 3.3 ส านักวิทยบริการฯ  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2561 ได้ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. ตรวจสอบรอยร้าวภายในอาคารส านักวิทยบริการ 2. ป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ
ให้กับบุคลากรจากการปฏิบัติงาน 3. ปรับปรุงทางเดินเข้าอาคารส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-3-4) และได้น าเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา 4.3 เรื่องแผนควบคุมความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2562 (สวท.2.2-3-5) 

3.4 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย (สวท.2.2-3-6) ) และได้
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 
2562 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 เรื่องการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 
2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 ) ระยะครึ่งปี (สวท.2.2-3-7) 
 
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน ส านักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
  4.1 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยด าเนินการ คือ ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพ่ือให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ระเบียบข้อก าหนด หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือส านักวิทย
บริการฯ ก าหนด (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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http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-7.pdf
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https://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX (สวท.2.2 -4-2) Facebook กลุ่มบุคลากร
ส านักวิทยบริการฯ https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa=SEARCH_BOX (สวท.
2.2-4-3) การลงนามเพ่ือรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.2-4-4) และค าสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ (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) 
เพ่ือร่วมในการด าเนินงานกับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารงานได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ตามที่ส านัก
นายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ที่ต้องน าหลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  “ธรรมาภิบาล”                       
มาบูรณาการในการจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักวิทยบริการฯ ดังนี้ 
  4.1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารส านักฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน  (สวท.2.2-4-13, สวท.2.2-4-14)  
  4.1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน 
พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561 (สวท.2.2-4-15) และ ปีงบประมาณ 2562 จากระบบ NAGA 
(สวท.2.2-4-16) 
  4.1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-17) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตาม              
พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีการให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและด าเนินการสั่งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-18) มีการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ (สวท.2.2-4-19)               
มีการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการจัดบริการพ้ืนฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศ
ผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของส านักฯ ได้รับคะแนน 4.24 จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-20) 
  4.1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปี
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 ส านักวิทยบริการฯ ผ่านการประเมินในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5 คะแนน    
(สวท.2.2-4-21) และได้มีการให้บุคลากรประจ าส านักวิทยบริการฯ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (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) และได้น าเสนอการใช้งบประมาณรายเดือนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาและรับทราบทุกครั้ง (สวท.2.2-4-27) 
  4.1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากรเป็น
คณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-28) อีกทั้งได้ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาส านักวิทยบริการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-4-29) 
  4.1.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้รอง
ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักฯ (สวท.2.2-4-30, สวท.2.2-4-31) มีการถ่ายโอนอ านาจ

https://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-2.pdf
https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa=SEARCH_BOX
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-13.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-14.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-15.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-17.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-18.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-19.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-20.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-21.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-22.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-23.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-24.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-25.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-26.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-27.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-28.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-29.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-30.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-31.pdf
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การตัดสินใจและมอบหมายงาน ให้แก่บุคลากรในส านักวิทยบริการฯ 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) โดยอิสระตามสมควรรวมถึงมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  4.1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารส านักฯ 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 ใช้อ านาจกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  
  4.1.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารส านักฯ บริหารงานอย่างเท่าเทียม ค านึงถึง
บุคลากรส านักฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.2.2-4-35) และมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จ ากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-36) 
  4.1.10 หลักมุ่ งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented) ผู้บริหารส านั กฯ มีกระบวนการ                  
ขอฉันทามติโดยให้บุคลากรในส านักวิทยบริการฯ 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) ในการด าเนินงานของส านักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วน
ร่วม  
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการ คือ 
  5.1 ส านักวิทยบริการฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1) 
และก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดท าแผนจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 (สวท.2.2-5-2) ก าหนดประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารและบริการ
สารสนเทศ ซึ่งมขีอบเขต ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คือ   

     5.1.1 รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากส านักวิทยบริการฯ 
     5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้บุคลากร 
     5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
5.2 ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 

ตามท่ีระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ  
  5.3 ส านักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดโครงการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา “Smart Library to Smart Society” ระหว่างวันที่ 
12-15 มีนาคม 2562 (สวท.2.2-5-4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนา          
"Smart Library to Smart Society"  

5.4 ส านักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการ   
น าความรู้จากโครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา “Smart Library 
to Smart Society” มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากความรู้ที่ได้มาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ             

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-32.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-33.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-34.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-35.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-36.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-4.pdf
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โดยจัดท าเป็นคลังทรัพยากร เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง เพลงประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ต้นไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ (สวท.2.2-5-5) เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และได้รับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีความถูกต้อง
จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดท า
คู่มือคลังทรัพยากร เรื่อง ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยและเพลงประจ ามหาวิทยาลัย (สวท.2.2-5-6) 
 

6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  6.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2565 อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการ
ด้านบุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 -2565 และได้มีการวิเคราะห์งาน        
โดยก าหนดขอบข่าย พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละงาน     
ไว้ชัดเจน (สวท.2.2-6-1) อีกทั้งได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปี 2562 โดยได้ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน (สวท.2.2-6-2) 
  6.2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
        6.2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร จ านวน 2 
อัตรา คือต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่นขัน   
เพ่ือการบรรจุบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด          
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (สวท.2.2-6-3) ประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (สวท.2.2-6-4) และต าแหน่ง
บรรณารักษ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา รสนเทศ        
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (สวท.2.2-6-5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
สอบแข่งขันฯ ลงวันที่  21 ธันวาคม 2561 (สวท.2.2-6-6) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
บรรณารักษ์ สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 (สวท.2.2-6-7)  

      6.2.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2562 (สวท.2.2.6-8)   
และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.2.2-6-9) ได้แก่ 
      - ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ และโครงการอัมพวาระหว่าง
วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2561 
      - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
                                  - สัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล 
เอกสารส าคัญขององค์กร วันที่ 31 สิงหาคม  2561 
                                  - สัมมนา Update Product บริษัท ลิบเน็ทส์ ณ  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
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                                  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 
                                  - การสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 
                                  - สัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library to Smart Society ระหว่างวันที่ 13 – 16 
กุมภาพันธ์ 2562 
                                  - ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 
                                  - การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
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 การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมและการลงรายการการตามมาตรฐานเพ่ือการด าเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 
  6.3. มหาวิทยาลัย มีการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรโดยมีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับรางวัล 
ประกอบด้วยเพชรเทพสตรี บุคลากรคุณภาพ (TRU Ouality award) และ บุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
(ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ได้รับเพชรเทพสตรี จ านวน 1 
ท่าน ตามหนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561, บุคลากรคุณภาพ (TRU Ouality 
award) จ านวน 2 ท่าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร
คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 และบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) 
จ านวน 3 ท่าน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่ อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562  (สวท.2.2-6-10)  ในส่วนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการ เพ่ือดูแลด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากร ตามค าสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560    
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ส านักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-6-11) และได้มีการด าเนินการในการสร้าง
บรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม     
(สวท.2.2-6-12)  ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีการจัดสวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากร
ทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด (สวท.2.2-6-13) และได้น ากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในส านักวิทยบริการฯ        
ในยามเจ็บป่วย เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการท างาน (สวท.2.2-6-14) อีกทั้งจัดหา
เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ าหนัก เพ่ือให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (สวท.2.2-6-15) 
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6.4 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร และความส าเร็จของโครงการ ดังนี้คือ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงานที่จัด เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
1. โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสี

เขียว หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลยั มหิดล และ
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ
รักษ์  ระหว่างวันท่ี 14-15 
สิงหาคม 2561 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 20 คน  24 คน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
90 

  

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวเิคราะห์และประเมินค่า
งาน ระหว่างวันท่ี 26-28 
พฤศจิกายน 2561 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 20 คน  21 คน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
วิเคราะห์และประเมินค่างาน 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท่ี 11-12
ธันวาคม 2561 และรุ่นท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 17-18ธันวาคม 
2561 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 20 คน  20 คน มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตร ี

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานหลัก 
ระหว่างวันท่ี 26-27 ธันวาคม 
2561  

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเทพสตร ี

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การประเมินค่างาน และการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวา่ง
วันท่ี 27-29 มกราคม 2562 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ร้อยละ 

80 

22 คน  
ร้อยละ  

90 
 

26 คน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. โครงการเตรยีมความพร้อม
ส าหรับรองรับการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว 
ระหว่างวันท่ี 7-8 มีนาคม 
2562  

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 22 คน  22 คน  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7. โครงการการจัดการความรู้
เรื่อง การพัฒนา Smart 
Library to Smart Society 
ระหว่างวันท่ี 12-15 มีนาคม 
2562 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 22 คน  22 คน  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

8. โครงการเตรยีมความพร้อม
และตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
วันท่ี 10 เมษายน62 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 22 คน  24 คน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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และได้มีการน าผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.2-6-16) เพ่ือปรับปรุง
แผนในปีถัดไป 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
  7.1 ส านักวิทยบริการฯ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา 2561 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1)  มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้ก าหนดปฏิทิน การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2561 (สวท. 2.2 -7-3) และได้ด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน            
ส านักวิทยบริการฯ พร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท. 2.2-7-4)  อีกทั้ งยังได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5)และได้มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6, สวท. 2.2-7-7) 
  7.2 ส านักวิทยบริการฯ มีการก าหนดนโยบาย เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้งได้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและ  ได้จัดประชุม
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในส านักวิทยบริการฯ เพ่ือชี้แจงความเข้า ใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้      
การประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 (สวท. 2.2-7-10) 
  7.3 ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (สวท. 2.2-7-11) 
คณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท. 2.2-7-12) ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการก าหนดปฏิทิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักฯ ปีการศึกษา 
2561 (สวท. 2.2-7-14) และได้น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-15) มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 (สวท. 2.2-7-16) 
  7.4 ส านักวิทยบริการฯ น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 11/2561       
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา (สวท.2.2-7-17)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/sar2561.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-15.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-17.pdf


69 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

สวท.2.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์การด าเนนิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2562-2565 
สวท.2.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 
สวท.2.2-1-3  ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้ง   

 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการฯ 
 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

สวท.2.2-1-4  แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ   
 พ.ศ.2561-2565 

สวท.2.2-1-5  แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
สวท.2.2-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 

สิงหาคม 2561 หน้า 20 ระเบียบวาระท่ี 4.1 แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สวท.2.2-2-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 
ปีงบประมาณ 2561  

สวท.2.2-2-2 รายงานการตัดยอดเบิกจ่ายตามกิจกรรม/ประจ าวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยก
ตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561 และ
ปีงบประมาณ 2562  

สวท.2.2-2-3 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 051/2561 เรื่อง แต่งตั้ง   
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 7/11/2561  

สวท.2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ประจ าทุกเดือน ของการ 
รายการผลเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561  
และปีงบประมาณ 2562  

สวท.2.2-2-5 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 http://www.tru.ac.th/council/ 

สวท.2.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 เสนอที่ประชุมครั้งที่ 4/2560 ลว.20 กันยายน 2560 และ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 เสนอที่ประชุมครั้งที่ 9/2561 ลว.19 กันยายน 2561  

สวท.2.2-2-7 มตทิี่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ข้อ 7) ครั้งที่ 9/2561 ลว. 21 กันยายน 2561 
http://www.tru.ac.th/council/ 
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระเบียบวาระท่ี 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 รายงานประจ าปี 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-3-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 0175/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร   

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สวท.2.2-3-2 ค าสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-1-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-4.pdf
http://www.tru.ac.th/council/
http://www.tru.ac.th/council/
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-7.pdf
http://www.tru.ac.th/council/
http://www.tru.ac.th/council/
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-2-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-2.pdf
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สวท.2.2-3-3 แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย) 
สวท.2.2-3-4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สวท.2.2-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก เรื่องแผนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง  
สวท.2.2-3-6 รายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 

6 เดือน) 
สวท.2.2-3-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 เรื่องการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 ) 
ระยะครึ่งปี 

สวท.2.2-4-1 รายงานการประชุมพนักงาน ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.2561 
สวท.2.2-4-2 Facebook ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ. 
สวท.2.2-4-3 Facebook กลุ่มบุคลากรส านักวิทยบริการฯ ส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง   

เชิงนโยบาย ค าสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ 
สวท.2.2-4-4 เอกสารลงนามรับเรื่องบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2548/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก   

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-6 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 047/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-7 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 048/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ   

ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-8 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมส านักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-9 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-10 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ส านักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-11 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 043/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-12 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 052/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ฝ่ายสวัสดิการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-13 แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
สวท.2.2-4-14 แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
สวท.2.2-4-15 รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน 

คงเหลือปีงบประมาณ 2561 จากระบบ NAGA 
สวท.2.2-4-16 รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน 

คงเหลือปีงบประมาณ 2562 จากระบบ NAGA 
สวท.2.2-4-17 ค าสั่งไปราชการการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรส านักวิทยบริการฯ เกาะกูด จ.ตราด 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-3-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-13.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-14.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-15.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-17.pdf
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สวท.2.2-4-18 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของส านักวิทย   
บริการฯที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก 

สวท.2.2-4-19 งานออกร้านหนังสือ Book Fair 2562 
สวท.2.2-4-20 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปี

การศึกษา 2561 
สวท.2.2-4-21 รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานส านักวิทยบริการ ปี 2560 
สวท.2.2-4-22 แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของส านักวิทยบริการฯ ปี 2561 
สวท.2.2-4-23 ภาพกล้องวงจรปิดของส านักวิทยบริการ 
สวท.2.2-4-24 การซ่อมบ ารุงรักษาลิฟท์ 
สวท.2.2-4-25 รายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
สวท.2.2-4-26 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 051/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เรื่อง การเบิกจ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สวท.2.2-4-28 ผู้ใช้บริการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านักวิทยบริการ 
สวท.2.2-4-29 ข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักวิทยบริการ ปี 2561 
สวท.2.2-4-30 ค าสั่งส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอ านาจให้

รองผู้อ านวนการปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านัก 
สวท.2.2-4-31 ประกาศส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-32 แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประเภทรายได้และ

การเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
สวท.2.2-4-33 ระเบียบการพิจารณารายจ่ายงบประมาณ 
สวท.2.2-4-34 ระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สวท.2.2-4-35 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สวท.2.2-4-36 รายชื่อบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-5-1 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-5-2 แผนจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ

สตรี ปีงบประมาณ 2561-2565 
สวท.2.2-5-3 แผนปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562 
สวท.2.2-5-4 รายงานผลการจัดโครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่องการพัฒนา “Smart Library to Smart Society” ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 
2562 

สวท.2.2-5-5 เว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมนู คลัง
ทรัพยากร เรื่อง เพลงประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ต้นไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สวท.2.2-5-6 คู่มือคลังทรัพยากร เรื่อง ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยและเพลงประจ ามหาวิทยาลัย 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-18.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-19.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-20.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-21.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-22.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-23.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-24.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-25.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-26.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-27.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-28.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-29.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-30.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-31.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-32.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-33.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-34.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-35.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-4-36.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-4.pdf
http://library.tru.ac.th/km/?cat=29
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-5-6.pdf
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สวท.2.2-6-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 
สวท.2.2-6-2 แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2562 
สวท.2.2-6-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล 

เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 

สวท.2.2-6-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

สวท.2.2-6-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล 
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

สวท.2.2-6-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพ่ือ 
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งบรรณารักษ์  
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 

สวท.2.2-6-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือ 
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
สังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

สวท.2.2-6-8 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 

สวท.2.2-6-9 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ราชการ  

สวท.2.2-6-10 -หนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี”  
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรคุณภาพ 
(TRU Quality Award) ลงวนัที่ 29 เมษายน 2562 
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562  

สวท.2.2-6-11 ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ส านักวิทยบริการฯ 

สวท.2.2.6-12 ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม 
สวท.2.2.6-13 ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่มและเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
สวท.2.2.6-14 ภาพการน ากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2.6-15 ภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ าหนัก 
สวท.2.2-6-16 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562     

หน้า 59 
สวท.2.2-7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจ าปีการศึกษา 2561   
สวท.2.2-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ

สตรี ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา ข้อ 4.2 (หน้า 38-41)  

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-2.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-11.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-12.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-13.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-14.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-15.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-2-6-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-1.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-2.pdf
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สวท.2.2-7-3 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 
สวท.2.2-7-4 ค าสั่งส านักวิทยบริการฯ ที่ 047/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 

ส านักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
สวท.2.2-7-5 ค าสั่งส านักวิทยบริการฯ ที่ 048/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล

องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
สวท.2.2-7-6 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สวท.2.2-7-7 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สวท.2.2-7-8 ประกาศนโยบายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2559 ประกาศ  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560  

สวท.2.2-7-9 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี
การศึกษา 2561  

สวท. 2.2-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งที่ประชุม
ทราบ ข้อ 1.3 (หน้า 8) 

สวท. 2.2-7-11 ดูที่ สวท.2.2-7-4 
สวท. 2.2-7-12 ดูที่ สวท.2.2-7-5 

สวท. 2.2-7-13 ดูที่ สวท.2.2-7-3 
สวท. 2.2-7-14 รายงานการประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปีการศึกษา 2561 

สวท. 2.2-7-15 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2560 

สวท. 2.2-7-16 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

สวท. 2.2-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 11/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา ข้อ 4.1 (หน้า 19-27) และ ข้อ 4.2 (หน้า 28-37) 

 

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-6.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-7.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-8.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-9.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-10.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-5.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-3.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/sar2561.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-15.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-16.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/สวท.2.2-7-17.pdf


 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
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การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2561 ถึง 31  พฤษภาคม  2562) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที ่ องค์ประกอบ จ านวนข้อ

ของตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ,  
สุกัญญา , ประสิทธิ์, 
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา,  
ชวนชม, จันทร์จิรา,  
นฤมล 
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การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2561 ถึง 31  พฤษภาคม  2562) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ที ่ องค์ประกอบ จ านวนข้อ

ของตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ 

2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการความส าเร็จของการปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อ ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ผู้อ านวยการ, 
รองผู้อ านวยการ,  
ธงไชย, ปิติรัตน์,  
ชุลีรัตน์, ศศิภา   

2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จาผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน ผู้อ านวยการ, 
รองผู้อ านวยการ  
อัญชลี, เรวดี,  
ศุภลักษณ์,  
สิริมาตย์, สร้อยนภา, 
สงวน, พิชญนันท์,  
อณุภา, หทัยรัตน์, 
ราตรี,วรนุช 

 

/๒.๔. นางธนัญญา... 
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การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2561 ถึง 31  พฤษภาคม  2562) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ที ่ องค์ประกอบ 
จ านวนข้อ
ของตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2561 

ผู้รับผิดชอบ 

2 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มี สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6. ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธิกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2561 ถึง 31  พฤษภาคม  2562) 
 

ตาราง  สรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (1  สิงหาคม  2561 ถึง 31  พฤษภาคม  2562) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบท่ี 1    
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 6ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 

 
(1/1) 

5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2    
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
     ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 

 
(2/2) 

5 คะแนน 

รวม 
2 องค์ประกอบ  

รอบปีการศึกษา 2561 
(5+5+5 = 15คะแนน / 3 ตัวบ่งช้ี = 5.00คะแนน) 

5.00 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 
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หมายเหตุ 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนนโดยมี
ความหมายของคะแนนดังนี้ 
   คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึงการด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึงการด าเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึงการด าเนินงานระดับด ี
   คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึงการด าเนินงานระดับดีมาก 




