คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับนี้ จัดทาขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของสานักฯ ใน
รอบปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เพื่อที่สานักฯ จะได้นา
ผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุง การดาเนินงานของสานักฯ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไปการดาเนินงานประกันคุณภาพของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งในด้านการดาเนินงานและการจัดทารายงานการประเมินตนเองจากบุคลากร
และคณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักฯ สานักฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้ ไว้ ณ โอกาสนี้
หวั งว่ า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นางานของส านั ก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป
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ชื่อหน่วยงาน
ที่ตั้ง
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
ประวัติการนาเทคโนโลยีสารนิเทศเข้ามาใช้ในสานักวิทยบริการฯ
ผู้บริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน
กรรมการประจาสานักฯ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
การบริหารงาน
บุคลากร
งบประมาณ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561
ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินภายในโดยคณะกรรมการ
ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 การบริหารของหน่วยงาน
2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2561(ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561
ถึง 31พฤษภาคม 2562) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม
2561- 31 พฤษภาคม 2562)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ชื่อหน่วยงำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง

321 ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจำยไม่เป็นระบบเพรำะ
ขำดบรรณำรักษ์ที่ขำดควำมรู้ ในด้ำนกำรดำเนินงำน ดังนั้น เริ่มแรกจึงมีกำรจัดเก็บหนั งสื อไว้ที่ ห้ องพั กครูห รือ
อำจำรย์ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมำนนท์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อำคำร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อำจำรย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อำนวยกำร ได้ย้ำยห้องสมุดมำตั้งที่ชั้นล่ำงของอำคำร 2 ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจำกโครงกำร G.E.D. (General Education Development) เป็นค่ำครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุ ณ หญิ งบุ ญ ฉวี พรหมโมปกรณ์ กิ จ ได้ ย้ ำยห้ อ งสมุ ด ไปอยู่ ที่ ชั้ น 2 อำคำร 2 มี ข นำด 3
ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อำจำรย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อำนวยกำร 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 และเปิดใช้เมื่ อวันที่
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 สถำบั น รำชภัฏ เทพสตรีเ ปลี่ ยนสภำพเป็ นมหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ เทพสตรี จึงได้ มีก ำรปรับ
โครงสร้ำงสำนักวิทยบริกำร เป็น “สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ”

ประวัติกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในสำนักวิทยบริกำรฯ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เทพสตรี มีพัฒ นำกำรจำกห้ องสมุด
ธรรมดำ (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหำคม พ.ศ.2538 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
(Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสำหรับงำนห้องสมุด 4 โปรแกรม คื อ โปรแกรม
ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล, โปรแกรมสร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม (Cataloguing Module),
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โปรแกรมส ำหรั บ สื บ ค้ น (Online Public Access Cataloging Module คื อ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
ส ำหรับ งำนบริ กำรยื ม -คืน (Circulation Module) ระยะนี้ เน้น กำรสร้ำงฐำนข้อมูล บรรณำนุ กรมหนั งสื อ และ
โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 4 เครื่อง (ใช้งบประมำณทั้งระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวนเงิน 1,354,550 บำท)
กันยำยน พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ จำก 8 User License ขยำยเป็น 16 User
License (งบประมำณ 395,100 บำท)
ตุลำคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมำณ 279,280 บำท) เพื่อใช้ในงำน
สร้ำงฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมเพิ่มเติม และให้บริกำรสืบค้นด้วยระบบ OPAC จำนวน 4 เครื่อง
มิถุนำยน พ.ศ.2540 เปิดบริกำรยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตุ ล ำคม พ.ศ.2540 เปลี่ ย น Server Compaq ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกขึ้ น เพิ่ ม ลู ก ข่ ำ ยประจ ำ
ฝ่ำยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ำยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหำคอมพิวเตอร์บริกำรอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริกำร
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ ำ ยเพิ่ ม อี ก 5 เครื่ อ ง ใช้ ในส่ ว นสิ่ ง พิ ม พ์ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นบริ ก ำร
โสตทัศนวัสดุ และบริกำรสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทำฐำนข้อมูล CD-ROM วำรสำรภำษำไทยสำขำเกษตรกรรม
เพื่อใช้ในมหำวิทยำลัย และแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลั ยอื่น และได้วำงสำยเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ดำเนินงำนและบริกำร
พ.ศ.2542 ได้ป รับ ขยำยและปรับ ปรุงแม่ข่ำยระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีควำม
จำเป็นต่อกำรบริหำร กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำรเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ
ขยำยขี ด ควำมสำมำรถของเครื อ ข่ ำยระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ จ ำกระบบ Dynix เป็ น ระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Horizon
สร้ำงเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำย 48 เครื่อง (2,092,407 บำท) เพื่อบริกำร Internet เพิ่มขึ้นเป็น
30 เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมำณ 1,330,545 บำท) เพื่อขยำยบริกำร
สืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย
เปิดบริกำรสืบค้นผ่ำนระบบเครือข่ำย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยฐำนข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บำท)
เมษำยน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บำท) เพื่อบริกำร CDROM Network
พฤศจิกำยน พ.ศ.2545 ขยำยขีดควำมสำมำรถของเครือข่ำยระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำก Horizon เป็น
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจำกห้องสมุดอื่นๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูล Z39.5
กันยำยน พ.ศ.2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่อง จำนวน 5 เครื่อง ใช้บริกำร CD-Multimedia
จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับผู้ปฏิบัติงำนจัดทำเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ
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มิถุนำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับบริกำรยืม -คืน
ห้ อ งฝึ ก อบรม 1 เครื่ อ ง ผู้ บ ริ ห ำร 2 เครื่ อ ง ส ำหรั บ เว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรฯ เปลี่ ย น URL เป็ น
http://library.tru.ac.th
กันยำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง สำหรับบริกำรห้อง AV2
กุมภำพัน ธ์ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง ใช้สำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร 1 เครื่อง/
บริก ำรยื ม -คืน 2 เครื่ อง/ สื บ ค้ น ข้อ มูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริก ำรโสตทั ศ น์ 1 เครื่อ ง/ งำนฐำนข้ อมู ล หนังสื อ
6 เครื่อง
พฤษภำคม พ.ศ.2550 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 16 เครื่อง สำหรับสอดส่องดูแลควำมปลอดภัย
พฤศจิกำยน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำร จำนวน 3 เครื่อง สำหรับปฏิบัติงำนธุรกำร และงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ธัน วำคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโต๊ะทำงำน/ คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนำด 37 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ชุดโต๊ะทำงำนคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกำแฟ 2 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ได้รับบริจำคจำกบริษัท
บำงกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด สำหรับปฏิบัติงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มกรำคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จำนวน 10 ชิ้น สำหรับบริกำรโสตทัศน์ศึกษำ
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ำยระดับสูง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับปฏิบัติงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มีนำคม พ.ศ.2551 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 เครื่อง สำหรับสอดส่องดูแลควำมปลอดภัย
พ.ศ. 2552 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง เนื่องจำกเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริกำร
พ.ศ. 2553 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับดำเนินงำนส่วนงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 เครื่อง เพื่อบริกำร Internet
พ.ศ. 2554 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริกำรสำหรับกำรสืบค้นสำรสนเทศ และ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง เพื่อบริกำร Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จัดซื้อเครื่องบันทึกภำพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัยภำยในสำนัก
วิทยบริกำรฯ จัดซื้อเครื่องฉำยภำพโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับฝึกอบรมและนำเสนอมัลติมีเดีย และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2557 เพิ่มกำรให้บริกำรให้สนองควำมต้องกำรโดยกำรจัดทำห้องละหมำด ห้องสวดมนต์ ทำสมำธิ
ห้ องเฉลิ มพระเกีย รติ พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หั ว และเมื่อ วัน ที่ 17 สิ งหำคม 2557 ส ำนั กวิท ยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับบริจำคห้องสมุด Digital สร้ำงสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้มอบห้องสมุด
ดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่ำ 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหำข้อมูลประกอบกำรศึกษำ
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พ.ศ. 2558 จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนำมำใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเครื่องเดิม
จัดซื้อกล้อง DSLR จำนวน 1 ตัว เนื่องจำกครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชำรุด และไม่คุ้มทุนในกำรซ่อม
จัดซื้อเครื่องฉำยภำพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ 3 มิติ) จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับทำ E-Book จำนวน 2 เครื่อง
พ.ศ. 2559 จัดซื้อเคำท์เตอร์บริกำร จำนวน 3 ชุด เพื่อนำมำให้กับเจ้ำหน้ำที่ใช้งำนแทนเคำท์เตอร์เดิม
จัดซื้อชั้นวำงซีดีรำงเลื่อน แบบเลื่อนด้ำนกว้ำง จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้จัดแสดงสื่อกำรศึกษำ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริกำรสืบค้นตำมชั้น
จัดซื้อชุดกระดำนอัจฉริยะ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม
จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกำรจัดกิจกรรมของห้องสมุด
พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องบริกำรโสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2)
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศกำร จำนวน 2 ชุด
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสำหรับสืบค้น จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อระบบให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่ จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของสำหรับผู้ใช้บริกำร จำนวน 6 หลัง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อบอร์ดประชำสัมพันธ์ จำนวน 4 ชุด
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น หน้ำจอสัมผัส จำนวน 8 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 8 เครื่อง
จัดซื้อทีแ่ ขวนหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 ชุด
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ จำนวน 2 คัน
จัดซื้อหุ่นโชว์ จำนวน 2 ตัว
จัดซื้อเก้ำอี้สำนักงำน จำนวน 25 ตัว
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อตู้โชว์ จำนวน 2 ตู้
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรศึกษำ จำนวน 4 ชุด
พ.ศ. 2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้ำอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูตรวจสอบกำรเข้ำออกห้องสมุดแบบปีกนก จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประตูป้องกันกำรขโมยสื่อ จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือ แขวน ขนำด 24,000 บีทียู
จำนวน 20 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือ แขวน ขนำด 12,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง
จั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ ชุด ตู้น้ ำเย็ น พร้อมเครื่องกรองน้ ำ ตู้ น้ ำเย็น พร้อ มเครื่อ งกรองน้ ำท่ อ คู่ (รุ่น สั้ น )
จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกล้องถ่ำยวิดีโอ จำนวน 1 ตัว
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จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเก้ำอี้ห้องประชุม จำนวน 30 ตัว
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
พ.ศ. 2562
จัดซื้อโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 4 ชุด
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล 4 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ชุด
จัดซื้อชุดโซลำเซลล์ 1 ชุด
จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้ำ (Watt Hour Meter) 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องดักไขมัน 2 ชุด
จัดซื้อเครื่องโทรสำร 1 เครื่อง

ผู้บริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน
ดังรำยนำมต่อไปนี้
2497 - 2501
2501 - 2502
2502 - 2503
2503 - 2505
2505 - 2522
2522 - 2533
2533 - 2536
2536 - 2537
2537 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2546
2546 - 2556
มีนำคม 2556 – ปัจจุบัน

อำจำรย์ออมทรัพย์
อำจำรย์สุนทรี
อำจำรย์สวำท
อำจำรย์สมัย
ผศ.วัลลภ
อำจำรย์มนต์ฤดี
อำจำรย์ชมภู
อำจำรย์บุญเรือน
อำจำรย์รชตกมล
อำจำรย์ชมภู
ผศ.บุญเรือน
ผศ.ดวงใจ
ผศ.ศรีสุภำ

คำอำจ
ศำสตร์สำระ
ฤทธิเกิด
เสยยงคะ
สวัสดิวัลลภ
วัชระประทีป
โชติจริยะ
จันทศรีคำ
ยันต์ทอง
โชติจริยะ
จันทศรีคำ
อมิตรพ่ำย
นำคธน

คณะผู้บริหำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. อ.ดร.สรำยุทธ์ พำนเทียน
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. ผศ.ศรีสุภำ
2. ผศ.ดร.มยุรี
3. อ.ดร.สรำยุทธ์
4. ผศ.บุญเรือน
5. ผศ.วิไลวรรณ
6. นำยวิบูลย์
7. นำงสำวชวนชม
8. นำงอัญชลี
9. นำยประสิทธิ์
10. นำงสำวอณุภำ

นำคธน
รัตนเสริมพงศ์
พำนเทียน
จันทศรีคำ
ฉ่ำพิรุณ
ศรีโสภณ
สมนึก
เขื่อนขันธ์
อ่วมเนียม
ทำนะรมณ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวทำงในกำรพัฒ นำสำนั กวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ได้กำหนดแผนยุทธ์ศำสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิ ทยำลัยโดยกำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้

ปรัชญำ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนภำรกิจมหำวิทยำลัย

วิสัยทัศน์
เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ตลอดชีวิตที่ให้ บริกำรสำรสนเทศอย่ำงมีคุณ ภำพได้มำตรฐำนสำกล สนับสนุน
มหำวิทยำลัยในกำรเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ
1. จั ด หำ จั ด เก็ บ บ ำรุ ง รั ก ษำ และให้ บ ริ ก ำรสำรสนเทศทั้ ง ในรู ป แบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสำขำวิชำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร และพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี มีควำมคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ภำยใต้
บรรยำกำศกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

ยุทธศำสตร์

เพื่อให้แนวทำงกำรพัฒนำสอดคล้องและรองรับแนวทำงของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เข้ำด้วยกัน
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แผนยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2561-2565)
1. กำรพัฒนำท้องถิ่น
2. กำรผลิตและพัฒนำครู
3. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565)
1. กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม
2. กำรให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
ผลิตและพัฒนำครู
3. กำรพัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
4. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ

กำรบริหำรงำน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนรำชกำรเป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ควำมในข้อ 5 กล่ำวว่ำ ให้
แบ่งส่วนรำชกำร ในสถำบันวิจัยและพัฒ นำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
เป็นสำนักงำนผู้อำนวยกำร ประกอบด้วยงำน 4 งำน คือ งำนธุรกำร งำนเทคนิคสำรสนเทศ งำนบริกำรสำรสนเทศ
และงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2561
1. ผศ.ศรีสุภำ
นำคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
3. อำจำรย์ ดร.สรำยุทธ์ พำนเทียน
4. นำงสำวอณุภำ
ทำนะรมณ์
5. นำงสำวชวนชม
6. นำยประสิทธิ์
7. นำงอัญชลี

สมนึก
อ่วมเนียม
เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
และหัวหน้ำส่วนงำนธุรกำร
หัวหน้ำส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ
หัวหน้ำส่วนงำนบริกำรสำรสนเทศ
หัวหน้ำส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
1. ผู้อำนวยกำร
2. รองผู้อำนวยกำร (คนที่ 1)
3. รองผู้อำนวยกำร (คนที่ 2)
4. นำงรำตรี คงขุนทด
5. นำงสำวเรวดี วงษ์สุวรรณ
6. นำงสำววรนุช ล้อมวงศ์
7. นำงสำวจันทร์จิรำ เกตุยำ
8. นำงอัญชลี เขื่อนขันธ์
9. นำยธงชัย ไสวงำม
10. นำยประสิทธิ์ อ่วมเนียม
11. นำงธนัญญำ สุขอุดม
12. นำงสำวเพ็ญพิชชำ สิทธิวรยศ
13. นำงศุภลักษณ์ กระต่ำยจันทร์
14. นำงสิริมำตย์ จันทร์ขำว
15. นำงสำวสร้อยนภำ ศรีอัมพร
16. นำงสำวสงวน ชื่มชมกลิน่
17. นำงสำวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
18. นำงศศิภำ เกตุเจริญ
19. นำงสำวนฤมล สุขเกษม
20. นำงปิติรัตน์ อินทุม
21. นำงสำวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
22. นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์
23. นำงสำวชวนชม สมนึก
24. นำงสำวสุกัญญำ บุญทวี
25. นำงชุลีรัตน์ จันทร์สว่ำง

ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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โครงสร้างการบริหารงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดี
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ
คณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนธุรกำร

งำนเทคนิคสำรสนเทศ

งำนบริกำรสำรสนเทศ

หน่วยบริหำรและ
สำรบรรณ

หน่วยพัฒนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำรยืม-คืน

หน่วยระบบงำน
ห้องสมุดอัตโนมัติ

หน่วยกำรเงิน
และพัสดุ

หน่วยวิเครำะห์
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำร
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หน่วยพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

หน่วยนโยบำย
และแผน
สำรบรรณ

หน่วยบำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
และช่วยกำรค้นคว้ำ

หน่วยสื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรใช้บริกำร

หน่วยตรวจสอบ
บำรุงรักษำ

หน่วยสำรสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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บุคลำกร
อำจำรย์
พนักงำนมหำวิทยำลัย

จำนวน
จำนวน

3
22

คน
คน

ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนบุคลำกร จำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด
หน่วยงำน

ข้ำรำชกำร ก.พ.

ลูกจ้ำงประจำ

-

-

สำนักงำนผู้อำนวยกำร
งำนธุรกำร
งำนเทคนิคสำรสนเทศ
งำนบริกำรสำรสนเทศ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
1
1
6
10
4
22

รวม
1
1
6
10
4
22

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนบุคลำกร จำแนกตำมตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ - สกุล
นำงสำวชวนชม สมนึก
นำงอัญชลี
เขื่อนขันธ์
นำงศศิภำ
เกตุเจริญ
นำงสำวสร้อยนภำ ศรีอัมพร
นำงสำวอณุภำ
ทำนะรมณ์
นำงศุภลักษณ์
กระต่ำยจันทร์
นำงสำวเรวดี
วงษ์สุวรรณ
นำงสำวนฤมล
สุขเกษม
นำยธงชัย
ไสวงำม
นำงสำวปิติรัตน์ อินทุม
นำงธนัญญำ
สุขอุดม
นำงสำวจันทร์จิรำ เกตุยำ
นำงสำวสงวน
ชื่นชมกลิ่น
นำยประสิทธิ์
อ่วมเนียม
นำงสำวเพ็ญพิชชำ สิทธิวรยศ
นำงสำวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์
นำงสำวสุกัญญำ บุญทวี
นำงชุลีรัตน์
จันทร์สว่ำง

ตำแหน่ง
นักวิชำกำรบรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
จนท.บริหำรงำนทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
บรรณำรักษ์
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นักวิชำกำรบรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
บรรณำรักษ์
นักวิชำกำรสื่อโสต
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

วุฒิกำรศึกษำ
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คบ. (บรรณำรักษศำสตร์)
คบ. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (ภำษำไทย)
ศศ.บ. (กำรจัดกำรทั่วไป)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
วทบ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ปวช. (บัญชี)
วศ.บ. (วิศวกรรมสำรสนเทศฯ)
ศศ.บ. (กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
ศศ.บ. (นิเทศศำสตร์)
ศศ.บ. (บัญชี)
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ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนบุคลำกร จำแนกตำมตำแหน่งและวุฒิกำรศึกษำ (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ
19 นำงสิริมำตย์
จันทร์ขำว
จนท.บริหำรงำนทั่วไป บธบ. (บัญชีธุรกิจ)
20 นำงรำตรี
คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ปวส. (บัญชี)
21 นำงสำววรนุช
ล้อมวงศ์
บรรณำรักษ์
ศศ.บ. (บรรณำรักษศำสตร์)
22 นำงสำวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นวช.กำรเงินและบัญชี บธบ. (กำรเงินและบัญชี)

อำคำรสถำนที่
ส ำนั ก วิท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ส นั บ สนุ น กำรเรีย นกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย ปัจจุบันอยู่ที่อำคำร 8 ประกอบด้วยอำคำร 2 อำคำรเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดำเนินงำนและบริกำร
ดังนี้
อำคำรเก่ำ (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริกำร
1. บริกำรรั บฝำกของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ บริกำรทำบัตรสมำชิก
บริกำรยืม–คืน
2. บริกำรหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
3. บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศกำร
ชั้นที่ 2 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริกำร VDO / VCD สำรคดี ภำพยนตร์ ดนตรี
2. บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์
3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์
อำคำรใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสำนักงำน
1. สำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ
3. บริกำรพื้นที่สำหรับค้นคว้ำแบบกลุ่ม
4. มุมกำร์ตูน
5. งำนซ่อมบำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
6. ห้องประชุม
7. จุดบริกำรน้ำดื่ม
ชั้นที่ 2 ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. บริกำร CD – ROM Multimedia
2. บริกำรฐำนข้อมูลกฎหมำย และฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย
3. บริกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

13
4. บริ ก ำรบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จำกกำรสื บ ค้ น และส ำเนำเอกสำรจำก CD-ROM และเครื อ ข่ ำ ย
อินเตอร์เน็ตทำงเครื่องพิมพ์
5. บริกำรห้องฝึกอบรม
6. ห้องสมุดสร้ำงสุข
7. บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และ e-book
ชั้นที่ 3 บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฎหมำย
1. บริกำรสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสำร วำรสำร หนังสือพิมพ์
2. ห้องสมุดกฎหมำย
3. บริกำรสืบค้นรำชกิจจำนุเบกษำ
ชั้นที่ 4 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 000, 100, 200, 300 และ 400
2. มุมหนังสือคุณธรรม
ชั้นที่ 5 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 500 600
2. ห้องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.)
3. บริกำรหนังสือนวนิยำย เรื่องสั้น
4. ห้องละหมำด
5. ห้องสวดมนต์ ทำสมำธิ
ชั้นที่ 7 บริกำรหนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย
1. บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
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 สำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณ ดังนี้
1.1 ประชุมหัวหน้ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมำณที่ได้รับ
1.2 นำรำยละเอียดของงบประมำณมำเปรียบเทียบร่วมกัน พิจำรณำควำมสำคัญตำมควำม
เหมำะสม
1.3 พิจำรณำตัดสินโครงกำรและงำนประจำที่ได้รับ ตำมควำมจำเป็นเร่งด่วนหรือตำมควำม
เหมำะสม
1.4 ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมประจำปี
1.5 นำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
มีกำหนดระยะเวลำดังนี้
1.5.1 งบประมำณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดกำรใช้จ่ำยก่อนเดือนสิงหำคมของแต่ละปีงบประมำณ
1.5.2 งบบำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ. กศ.บป. ) กำรใช้งบประมำณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน
กันยำยนของแต่ละปีงบประมำณ
2. กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
เพื่อให้กำรใช้งบประมำณมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย ได้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ควบคุ ม กำรเบิ ก จ่ ำยงบประมำณอย่ ำงเคร่ งครั ด ตำมกฎระเบี ย บของฝ่ ำ ยกำรเงิน และ
สำนักงำน ตรวจเงินแผ่นดิน
2.2 จัดทำแบบรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร
2.3 ติดตำมตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรติดต่อร้ำนค้ำต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรทุจริต
2.4 ประสำนงำนกับ หน่ วยงำนที่ เกี่ย วข้ องในมหำวิท ยำลั ย เช่น ฝ่ ำยพั ส ดุ ฝ่ ำยกำรเงิน ฝ่ ำย
วำงแผนและพัฒนำ เป็นต้น
2.5 เมื่อจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยได้แล้ว มีกำรลงนำมรับเงินและเบิกจ่ำยเป็นลำยลักษณ์อัก ษร
ถูกต้อง
2.6 ดำเนินกำรลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรจัดซื้อทุกรำยกำร
2.7 ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดำเนินกำรจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 เก็บรวบรวม หลักฐำนในกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบต่อไป
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ตำรำงที่ 3 แสดงงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 (1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561)
งบประมำณ

รวม

1. แผ่นดิน
2. บกศ.
3. กศ.บป.

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

รวมทั้งสิ้น

.

. .

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

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดทำแผนปฏิบัติ กำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อในกำรบริ ห ำรและติ ด ตำมกำรใช้ งบประมำณ ซึ่ งมี โครงกำรทั้ งสิ้ น 32 โครงกำร และได้ น ำมำ
บูรณำกำรเพื่อให้ เกิดคุณค่ำแก่สำนักฯ ทั้งในด้ำนบริห ำรจัดกำรและกำรบริกำร ซึ่งแต่ล ะโครงกำรจะได้รับกำร
ประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นทุกโครงกำร
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ตำรำง 4 แสดงงบประมำณ จำแนกตำมกิจกรรม สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีงบประมำณ
2561
งบประมำณ (บำท)
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมำณ
5,453,000
1,189,000
กิจกรรม
5,333,000 กองทุนบริกำร บกศ.
กศ.บป.
วิชำกำร
599,000 590,000
120,000
1. กิจกรรมหลัก: โครงกำรประกันคุณภำพ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
2,000
หน่วยงำน
1.2 ดำเนินกิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
15,000
หน่วยงำน
2. กิจกรรมหลัก: โครงกำรดำเนินงำนสำนักวิทยบริกำรฯ
2.1 เก้ำอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์
720,000
2.2 ประตูตรวจสอบกำรเข้ำออกห้องสมุดแบบปีกนก
495,000
2.3 ประตูป้องกันกำรขโมยสื่อ
428,000
2.4 เครื่องปรับ อำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
600,000
หรือแขวน ขนำด 24,000 บีทียู
2.5 เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
34,000
หรือแขวน ขนำด 12,000 บีทียู
2.6 จัดหำทรัพยำกรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
40,000
2.7 จัดหำวัสดุเทคโนโลยีสำรสนเทศ
90,000
2.8 จัดหำวัสดุเพื่อกำรดำเนินกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
120,000
2.9 ค่ำบริกำรโทรศัพท์
8,000
2.10 จัดซื้อหนังสือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หนังสือ
2,176,860
อิเล็กทรอนิกส์ และฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.11 จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษำทรัพยำกร
40,000
สำรสนเทศ
2.12 บอกรับเป็นสมำชิกวำรสำร หนังสือพิมพ์
215,000
2.13 กิจกรรมหรือนิทรรศกำร และรณรงค์กำรเข้ำใช้
103,600
บริกำร
2.14 สำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของ
5,000
สำนักวิทยบริกำร
2.15 บอกรับสมำชิกกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์
13,740
Matichon e-Library
2.16 จัดหำวัสดุดำเนินงำนบริกำรสำรสนเทศ Tag
90,000
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
2.17 ดำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน
25,000
2.18 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ Happy
10,000
Workplace : 5สRFID ติดตัวเล่มหนังสือ

รวม

2,000
15,000
720,000
495,000
428,000
600,000
34,000
40,000
90,000
120,000
8,000
2,176,860
40,000
215,000
103,600
5,000
13,740
90,000
25,000
10,000
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ตำรำงที่ 4 แสดงงบประมำณ จำแนกตำมกิจกรรม สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีงบประมำณ
2561 (ต่อ)
งบประมำณ (บำท)
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมำณ
5,453,000
1,189,000
รวม
กิจกรรม
5,333,000 กองทุนบริกำร บกศ.
กศ.บป.
วิชำกำร
599,000 590,000
120,000
3. กิจกรรมหลัก: โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
3.1 เข้ำร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก
101,800
101,800
4. กิจกรรมหลัก : โครงกำรให้บริกำรวิชำกำร ฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชนในพื้นที่ที่มหำวิทยำลัย
รับผิดชอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเป็นหลัก
4.1 โครงกำรให้บริกำรวิชำกำร ฝึกอบรมตำมควำม
100,000
100,000
ต้องกำรของหน่วยงำนและชุมชนในพื้นที่ที่มี
มหำวิทยำลัยรับผิดชอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเป็นหลัก
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นที่มหำวิทยำลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน)
5. กิจกรรมหลัก : โครงกำรส่งเสริมขับเคลื่อนกำรเรียนรู้และสืบสำนโครงกำรพระรำชดำริ
5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรูแ้ ละเผยแพร่
20,000
20,000
โครงกำรพระรำชดำริ
6. กิจกรรมหลัก : โครงกำรดำเนินงำนสำนักวิทยบริกำรฯ
6.1 จัดหำครุภณ
ั ฑ์ตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ
36,100
36,100
6.2 ค่ำบำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
374,500
374,500
6.3 จัดซื้อหนังสือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
50,000
50,000
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6.4 จัดหำครุภณ
ั ฑ์กล้องถ่ำยวิดีโอ
26,000
26,000
6.5 จัดหำครุภณ
ั ฑ์เก้ำอี้ห้องประชุม
82,500
82,500
6.6 จัดหำครุภณ
ั ฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
29,900
29,900
7. กิจกรรมหลัก : โครงกำรดำเนินงำนสำนักวิทยบริกำรฯ
7.1 ระบบโซลำเซลล์ในโครงกำร Green Library
276,000
276,000
7.2 โครงกำร Green library : กิจกรรมส่งเสริม
114,000
114,000
กำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
7.3 จัดสัมมนำเครือข่ำยสำนักวิทยบริกำรและ
200,000
200,000
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7
รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน งบ บกศ. และงบ กศ.บป.)
6,642,000
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ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มี ร ะบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ (Quality
Assurance) ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อติดตำมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักฯ โดยมุ่งเน้น
ให้มีกำรกำหนดระบบกลไกหลักในกำรควบคุม (Quality Control) กำรตรวจสอบ (Quality Auditing) และกำร
ประเมิน (Quality Assessment) ในระดับสำนักฯ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักฯ จำแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภำพภำยใน
และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอกตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ.
1. กลไกและระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
ประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
2) มีคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำในสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) มีกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4) ผู้บริหำร บุคลำกรสำยสนับสนุนของสำนักฯ รับทรำบและดำเนินกำร
5) มีกำรประเมินตนเองและกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภำพภำยในและ
ประเมินจำกองค์กำรภำยนอก
2. กำรกำหนดควำมรั บ ผิด ชอบ ในระบอบกำรประกั น คุณ ภำพ ส ำนั ก วิท ยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับ สำนักฯ ได้กำหนดควำมรับผิดชอบในระบอบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้ดังนี้
1) ระดับสำนักฯ ได้มอบหมำยให้รองผู้อำนวยกำรสำนักฯ เป็นผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพ
โดยวิเครำะห์แผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย จัดทำแผนดำเนินงำนประกันคุณภำพของสำนัก
ฯ ดำเนินกำรตำมแผนและประเมินแผน
2) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสำนักฯ จะกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
ประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพและแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบ

ผลกำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินภำยในโดยคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2560
ผลกำรประเมิ น ของคณะกรรมกำรตรวจประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในของมหำวิ ท ยำลั ย
ปีกำรศึกษำ 2560 ผู้ประเมินกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำก
หน่วยงำนภำยใน ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ คณะกรรมกำรประเมิน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชลลดำ
อำจำรย์จุฑำมำศ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะพงษ์
นำงสำวอณุภำ

พงศ์พัฒนโยธิน
พรรณสมัย
แดงขำ
ทำนะรมณ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ปีกำรศึกษำ 2560
ตำรำง 1 ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
1. กำรบริกำรวิชำกำร
1.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

คะแนน

หมำยเหตุ

5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
2. กำรบริหำรจัดกำร
2.1 กำรบริหำรงำนของหน่วยงำน

5
5

2.2 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรกำกับ
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของหน่วยงำน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

5
5
5

ตำรำง 2 กำรวิเครำะห์คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในระดับ หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย ประจำปี
กำรศึกษำ 2560

องค์ประ
กอบที่

คะแนน
ผ่ำน

ผลกำรประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย
คะแนน 2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
เฉลี่ย
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

1

1

-

2

2

-

1.1
2.1,2.2

-

5
5

ดีมำก
ดีมำก

1.1+2.1+
2.2/3=15

-

5

ดีมำก

ผลกำรประเมิน

-

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
(จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
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คำนำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ และรับกำร
ประเมินคุณภำพ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ พร้อมข้อเสนอแนะ จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ (จำกผลกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฉบับนี้ ประกอบด้วยแผนกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมิน โดยจัดทำขึ้นตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ เพื่อวำงแผน
และพัฒนำหน่วยงำน ในปีกำรศึกษำต่อไป ซึ่งระบุ กิจกรรม/ แนวทำงกำรพัฒนำ ช่วงเวลำ เป้ำหมำย / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่ำงชัดเจน รวมถึง
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำ

.........................................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุภำ นำคธน)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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สำรบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำรของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

หน้ำ
๒

ส่วนที่ ๑ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน
๒. รอบปีกำรประเมิน
๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

๔
๔
๔
๔

ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ

๕
๖

ภำคผนวก
รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

๘
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ส่วนที่ ๑
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน
วันที่ ๒๙ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

๒. รอบปีกำรประเมิน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ (๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑)

๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน
อำจำรย์จุฑำมำศ พรรณสมัย
อำจำรย์ปิยะพงษ์ แดงขำ
นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับ คณะ/สำนัก/สถำบัน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
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๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะของ
ประกัน
คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพ
คุณภำพกำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑. กำรบริกำร ผลกำรประเมิน ๕
วิชำกำร
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
๑. สร้ำงสื่อวิดีทัศน์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์โครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่เคยจัด
กิจกรรมที่ผ่ำนมำ
๒. ควรต่อยอดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรโดยทำ
เป็นผลงำนบริกำร
วิชำกำร “รับใช้สังคม”

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/ผลที่
คำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย :
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์
สำนักฯ : กำร
ให้บริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชนและ
สังคม

มีระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้
เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนรู้หรือส่งเสริม
และพัฒนำวิชำชีพทำง
บรรณำรักษศำสตร์
และสำรนิเทศศำสตร์
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
และสังคม

๑. จัดทำผลงำน
เผยแพร่ใน
รูปแบบสื่อ
วิดีทัศน์บน
เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต

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

๒. นิทรรศกำร
เผยแพร่ผลงำน
บริกำรวิชำกำรที่
ผ่ำนมำ

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับติดตำม
ดำเนินกำร
ตรวจสอบ
ต.ค.
๒๕๖๑ก.ย.
๒๕๖๒

คณะกรรมกำร ผู้อำนวยกำรฯ
บริกำร
และรอง
วิชำกำรของ
ผู้อำนวยกำรฯ
สำนักฯ
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องค์ประกอบ
ประกัน
คุณภำพ

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑. กำรบริกำร ผลกำรประเมิน ๕
วิชำกำร
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
๑. สร้ำงสื่อวิดีทัศน์เพื่อ
ประชำสัมพันธ์
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่เคยจัด
กิจกรรมที่ผ่ำนมำ
๒. ควรต่อยอด
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรโดยทำเป็น
ผลงำนบริกำรวิชำกำร
“รับใช้สังคม”

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย :
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์
สำนักฯ : กำร
ให้บริกำร
วิชำกำรแก่
ชุมชนและ
สังคม

มีระบบและกลไกใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้
หรือส่งเสริมและพัฒนำ
วิชำชีพทำง
บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรนิเทศศำสตร์
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน
และสังคม

๑. กิจกรรมกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชน

เป้ำหมำย/ผลที่ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ
คำดว่ำ
ดำเนินกำร
จะได้รับ

๑. จัดกิจกรรม ๓ ต.ค.
R ให้กับชุมชน
๒๕๖๑ก.ย.
๒. จัดกิจกรรม
๒๕๖๒
บริกำรวิชำกำร
๒. จัดทำ
ด้ำนห้องสมุด
แผนปฏิบัติกำร กำรส่งเสริมกำร
บริกำรวิชำกำร ใช้ห้องสมุด และ
ประจำปี 2562 กำรส่งเสริมกำร
“ส่งเสริมกำรอ่ำน อ่ำน จำนวน ๒
และค้นคว้ำแก่
ครั้ง
ชุมชนและสังคม”

ผู้กำกับติดตำม
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร ผู้อำนวยกำรฯ
บริกำร
และรอง
วิชำกำรของ
ผู้อำนวยกำรฯ
สำนักฯ
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องค์ประกอบ
ประกันคุณภำพ

๒. กำรบริหำร
จัดกำร

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐
ผลกำรประเมิน ๕
คะแนน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสร้ำงควำมท้ำ
ทำยโดยกำรใช้เกณฑ์
มำตรฐำนห้องสมุดสี
เขียวมำประกอบกำร
บริหำรจัดกำรสำนักฯ

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย :
กำรพัฒนำ
ระบบบริหำร
จัดกำร
ยุทธศำสตร์
สำนักฯ : กำร
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ที่มี
ประสิทธิภำพ

๑. กำหนดนโยบำย
และนำมำตรฐำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมมำใช้พร้อม
ดำเนินกำรรณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง

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

เป้ำหมำย/ผลที่
คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

๑. บุคลำกรมีส่วน ต.ค.๖๑-ก.ย.
ร่วมในกำรพัฒนำ ๖๒
คุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน

ทุกส่วนงำน

ผู้อำนวยกำรฯ
และรอง
ผู้อำนวยกำรฯ

๒. จัดกิจกรรม ๕
ส ในสำนักวิทย
บริกำร
๓. จัดกิจกรรม
เพื่อรับกำรตรวจ
ประเมินห้องสมุด
สีเขียว

๓. จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร
ห้องสมุดสีเขียว
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รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
(จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีสุภำ นำคธน
๒. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
๓. อำจำรย์ ดร.สุรยุทธ์ พำนเทียน
๔. นำงสำวชวนชม สมนึก
๖. นำงอัญชลี เขื่อนขันธ์
๗. นำยประสิทธิ์ อ่วมเนียม
๘. นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์

ที่ปรึกษำ
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

โดยมีหน้ำที่
๑. จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๒. กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
๓. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน ทุก ๓ เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี (กบ.)
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะ ๑๒ เดือน (ตำมระยะเวลำที่แต่ละคณะ/สำนัก/สถำบัน กำหนด)
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1. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ จำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ
แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกัน
กำรศึกษำ (ตำม
คุณภำพ
ข้อเสนอแนะ)
1. กำรบริกำร 1. มีระบบและ
วิชำกำร
กลไกในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ
ทำงบรรณำ
รักษศำสตร์
และสำรนิเทศ
ศำสตร์
ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
และสังคม

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินงำน

กำร
ดำเนินกำร
รำยละเอียด
(เครื่องหมำย)
1. จัดทำ
1. เป็นกำรประชำ
ต.ค. 2561 คณะกรรม ผู้อำนวยกำร
-จัดทำผลงำนบริกำรวิชำกำรในรูป

ผลงำน
สัมพันธ์กำรบริกำร
-ก.ย.2562 กำรบริกำร และรอง
มัลติมีเดีย เผยแพ่ในกำรจัดนิทรรศกำร
เผยแพร่ใน วิชำกำรให้นักศึกษำ
วิชำกำร ผู้อำนวยกำร
เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฏำคม
รูปแบบสื่อ อำจำรย์ บุคลำกรทั้ง
ของ
2561 เพื่อแสดงผลงำนบริกำรวิชำกำร
วิดีทัศน์บน ภำยในและภำยนอกได้
สำนักฯ
เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ณ อำคำร 90ปี
เครือข่ำย
รับทรำบและเป็นที่รู้จัก
หัวข้อ "สร้ำงคนดีด้วยกำรศึกษำเพื่อ
อินเทอร์เน็ต
พัฒนำท้องถิ่น" และได้รับรำงวัล
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่
ชนะเลิศ อันดับ 1
ผลงำนวิชำกำร
-จัดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จ
3. จัดกิจกรรม 3 R
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์
ให้กับชุมชน
บดินทรเทพยวรำงกูร ในกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนในโครงกำร
4. จัดกิจกรรมบริกำร
กองทุนกำรศึกษำ ขององคมนตรี ศ.
วิชำกำรด้ำนห้องสมุด
เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อวันที่
กำรส่งเสริมกำรใช้
6 สิงหำคม 2561
ห้องสมุด และกำร
-จัดทำผลงำนบริกำรวิชำกำรเผยแพร่
ส่งเสริมกำรอ่ำน
ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์บนเครือข่ำย
จำนวน 2 ครั้ง
อินเทอร์เน็ต
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แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกัน
กำรศึกษำ (ตำม
คุณภำพ
ข้อเสนอแนะ)
1. กำรบริกำร 1. มีระบบและ
วิชำกำร (ต่อ) กลไกในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้
เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้หรือ
ส่งเสริมและ
พัฒนำวิชำชีพ
ทำงบรรณำ
รักษศำสตร์
และสำรนิเทศ
ศำสตร์
ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน
และสังคม (ต่อ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
2. นิทรรศกำร
เผยแพร่ผลงำน
บริกำรวิชำกำร
ที่ผ่ำนมำ

3. จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร
บริกำรวิชำกำร
ประจำปี 2562
“ส่งเสริมกำร
อ่ำนและค้นคว้ำ
แก่ชุมชนและ
สังคม”

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินงำน
กำร
ดำเนินกำร
รำยละเอียด
(เครื่องหมำย)
-นิทรรศกำร "สร้ำงคนดีด้วยกำรศึกษำเพื่อ

พัฒนำท้องถิ่น เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 25-26
กรกฏำคม 2561 เพื่อแสดงผลงำนบริกำร
วิชำกำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 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
มีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2562

กิจกรรมหลัก 0310803 รหัสกิจกรรม
103108031152 บริกำรวิชำกำรโรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง
โดยจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนห้องสมุด กำร
ส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุด และกำรส่งเสริมกำร
อ่ำน รวมทั้งกำรจัดกิจกรรม 3 R ให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน
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แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกัน
กำรศึกษำ (ตำม
คุณภำพ
ข้อเสนอแนะ)
2. กำรบริหำร 1. กำหนด
จัดกำร
นโยบำยและนำ
มำตรฐำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
มำใช้พร้อม
ดำเนินกำร
รณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์
อย่ำงต่อเนื่อง

กิจกรรม/แนวทำง
กำรพัฒนำ
1. เข้ำร่วมเครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว
(Green Library)
กับสมำคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
1. บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน

ระยะเวลำ ผู้รับ
ดำเนินกำร ผิดชอบ
ต.ค.2561- ทุกส่วน
ก.ย.2562 งำน

2. จัดกิจกรรม
5 ส ในสำนัก
2. กิจกรรม Happy
วิทยบริกำร
Workplace
3. จัดกิจกรรม
เพื่อรับกำร
ตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว
3. จัดทำ
แผนปฏิบัติกำร
ห้องสมุดสีเขียว

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินงำน

กำร
ดำเนินกำร
รำยละเอียด
(เครื่องหมำย)
ผู้อำนวยกำร
เดือนเมษำยน 2562 ได้ยืนยันกำรเข้ำ

และรอง
ร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว(Green
ผู้อำนวยกำร
Library) ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 กับสมำคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย และเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว
จัดกิจกรรม 5 ส ของสำนักวิทยบริกำร

เดือนกุมภำพพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม 5ส
นำไปสู่กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพในงำน และเมื่อ
วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีกำรตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5 ส โดยเชิญกรรมกำร
จำกบุคคลภำยนอกสำนักฯ เป็นผู้ตรวจ
ประเมิน
จัดทำแผนปฏิบัติกำรห้องสมุดสีเขียว ปี

2561 และปี 2562 รวมทั้งได้จัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ตำม
แผนปฏิบัติกำรห้องสมุดสีเขียว ปี 2561
จัดส่งสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

หมำยเหตุ : เครื่องหมำย  ดำเนินกำรเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร  ยังไม่ดำเนินกำร
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
และผลการประเมินคุณภาพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให้ บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่ างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญการ
ให้ บริการทางวิชาการอาจให้ เปล่าโดยไม่ คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้ บริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม โดยว่างรูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ
ให้คาปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชา การทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่ างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็ นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษา และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ างหนึ่ งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา หน่ ว ยงานควรค านึ งถึ ง
กระบวนการในการให้ บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่ มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการ
วิช าการประจ าปี ทั้ งการบริ การวิช าการที่ ท าให้ เกิ ดรายได้ และการบริการวิช าการที่ ห น่ ว ยงานจัดท าเพื่ อ สร้ าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนเพื่อนามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดาเนินงานการบริการวิชาการ
แก่สังคม 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 กาหนดแผนยุ ท ธศาสตร์การให้ บ ริการวิช าการแก่ชุ มชนและสั งคมของส านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (สวท.1.1-1-1)
1.2 จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2562 มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี และตั ว ชี้ วั ด ตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคม (สวท.1.1-1-2) เพื่ อ ด าเนิ น การ
ตอบสนองความต้องการให้ กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โดยนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมิน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดับ หน่ วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลั ยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
การศึกษา 2560 มาใช้ในการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการ (สวท.1.1-1-3)
1.3 มีการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อนามาพิจารณาการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดาเนินงานห้องสมุด ให้แก่โรงเรียนที่ได้แจ้งความ
ประสงค์มายังสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้ไปจัดห้องสมุดให้ ซึ่งได้ค วามคิดเห็นจากคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่
19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียนเพื่อดาเนินการออกให้บริการจัด
ห้องสมุด ปี งบประมาณ 2562 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอชื่อโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก
อ.เมือง จ.ลพบุรี เนื่องจากการจัดระบบห้องสมุดยังไม่ได้มาตรฐาน (สวท.1.1-1-4) และรายงานสรุปการสารวจ
ความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (สวท.1.1-1-5)
1.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สวท.1.1-1-6) และ (สวท.1.1-1-7) เพื่อทาหน้าที่วางแผนดาเนินการ และประเมินผลการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
1.5 น าแผนปฏิบั ติการโครงการบริการวิช าการเสนอต่อคณะกรรมการประจาส านั กวิทยบริการฯ
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1-1-8)
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี การจัดทา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
2.1 ในแผนปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคม ประจ าปี 2562 ได้ มี โครงการตามแผนจานวน 4
โครงการ โดยแต่ล ะโครงการได้ก าหนดการใช้ ป ระโยชน์ จากการบริการวิช าการที่ ระบุ ไว้ในวัตถุ ประสง ค์ของ
โครงการและผลที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้ เกิดผลต่อการพัฒ นาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ มีการจัดห้องสมุดและ
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ปรับ ปรุงพื้น ที่ในการให้ บ ริการภายในห้ องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้ องสมุดและส่ งเสริมการอ่านให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการบริการวิ ช าการแก่สังคมของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการประชุมวางแผนในการ
ดาเนิ น การจั ดห้ องสมุดจากหน่ วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้
พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่ง คือ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-1)
2) ห้ องสมุด โรงเรี ย นวัด อั มพวัน ต.บางขัน หมาก อ.เมื อ ง จ.ลพบุ รี (สวท.1.1-2-2) และโรงเรีย นเพิ่ ม เติม คื อ
3) ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (สวท.1.1-2-3) โดยเริ่มจากการลง
พื้นที่สารวจสภาพห้องสมุดเป้าหมาย เพื่อสอบถามความต้องการจากผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ดูแลห้ องสมุ ดโดยตรง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า ทุกโรงเรียนต้องการให้ ส านักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัดการ
ห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึง
ได้ง่าย
นอกจากนี้ ยั งมีก ารจั ด โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิช าการ เรื่อ ง การฝึ กอบรมเชิงปฏิ บั ติ
“การทาสมุดทามือจากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการทาสมุดทามือให้กับผู้ร่วมโครงการ (สวท.1.1-2-4)
2.2 หลังจากได้ดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริการวิชาการของสานักฯ ได้มีการตรวจ
ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดโรงเรียนจานวน 3 แห่ง ที่ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว และได้นาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ 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)
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ในปี ง บประมาณ 2562 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ได้ รั บ การจั ด สรรตาม
แผนปฏิบัติการ จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 โครงการเผยแพร่ ความรู้ และบริการวิชาการ การจั ดแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2561 (สวท.1.1-3-1)
3.2 โครงการเผยแพร่ ความรู้ และบริการวิชาการ การจั ดแหล่ งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลลางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
(สวท.1.1-3-2)
3.3 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือจาก
ผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.1.1-3-3)
3.4 โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิช าการ “การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน”
และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ
ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29
พฤษภาคม 2562 (สวท.1.1-3-4)
4. สานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯเพื่อพิจารณา ได้แก่
4.1 การสรุ ป ผลการประเม ิน ความส าเร็ จ ตามต ัว บ ่งชี้ ข องแผนและโครงการบร ิก ารว ิช าการโดย
ภาพรวม พบว่าบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ดังนี้
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ผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัติการ
ลาดับ
1.

2.

แผนบริการวิชาการแก่
สังคม
กิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
จานวนโรงเรียน/ชุมชน

โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพื่อ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน
และท้องถิ่น ในประเทศ/ ความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริการ
หรือต่างประเทศ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
100 คน
190 คน
ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
91.6
2 แห่ง

3 แห่ง

130 คน

150 คน
ร้อยละ
87.4

ผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการโดยภาพรวม
ลาดับ
1.

2.
3.
4.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ
ร้อยละ 91.6 190 คน
(4.58)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาสุมด - ความพึงพอใจของ
ทามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ พระ
ผูร้ ับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
นารายณ์ราชนิเวศ อ.เมือง จ.ลพบุรี
กว่า 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน
ห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้า - โรงเรียน/ชุมชน จานวน 2 ร้อยละ 89.2
ต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
แห่ง
(4.46)
- ความพึงพอใจของ
ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บาง
ร้อยละ 86.1
ผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
ขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
(4.31)
ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด1 กว่า 3.51 จากระดับ
ร้อยละ 87
คะแนน 5 คะแนน
อ.เมือง จ.ลพบุรี
(4.35)
ร้อยละ 87.4
รวม
(4.37)

1 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง

5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนาผลการประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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) เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและพัฒ นากระบวนการ ระบบและกลไกการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย ไว้ในแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563
ต่อไป (สวท.1.1-5-4)
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นอกจากนี้ ยั งได้ น าผลงานบริก ารวิช าการที่ ผ่ านมาแล้ ว ในรูป แบบออนไลน์ โดยจัด ท าสื่ อ วีดิ ทั ศ น์
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั งคมของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ที่ ได้
ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ไว้ ที่ เว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ http://library.tru.ac.th
(สวท.1.1-5-5)
6. สานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ดังนี้
6.1 มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ในการประชุมเครือข่าย
และสั ม มนาวิ ช าการเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ ภายใต้ โ ครงการเครื อ ข่ า ยบริ ก ารวิ ช าการ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ครั้ งที่ 3 ประจ าปี 2561 วั นที่ 12 พฤศจิ กายน 2561 ณ ห้ องประชุ มชั้ น 9 อาคาร 90 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1-6-1)
6.2 บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางราตรี คงขุนทด ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรให้ความรู้การทาสมุดทามือ (สมุดฉีก) ให้กับนักเรียน ในโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะทางอาชีพ ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 มกราคม
2562 ณ โรงเรียนบ้านโกรกฟ้า วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านลาโป่งเพชร วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ
โรงเรียนบ้านเขาขวาง และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น (สวท.1.1-6-2)
6.3 มีส ่ว นร่ว มในการจัด โครงการและกิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบ ดีศ รีสิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
พุทธศักราช 2562 โดยสานักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “10 พระอัจฉริยภาพ ในรัชกาลที่ 10” ณ ห้องโถง ชั้น 1
สานักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์บุคลากรภายใน และผู้สนใจทั่วไป (สวท.1.1-6-3)
การบรรลุเป้าหมาย
สำน ัก ว ิท ยบร ิก ารฯ ได ้ดำเน ิน การบร ิก ารว ิช าการแก ่ส ัง คมบรรล ุเ ป ้า หมาย ซึ่ง สำน ักวิทยบริการฯ
ได้กำหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย
6 ข้อ และสามารถดาเนินการครบ 6 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

39

รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
สวท.1.1-1-1

รายการหลักฐานอ้างอิง
แผนยุ ท ธศาสตร์ สำนั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี (พ.ศ.2561-2565)

สวท.1.1-1-2
สวท.1.1-1-3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2560 หน้า 34
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
9/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.1 เสนอชื่อโรงเรียน
เพื่อดาเนินการออกให้บริการจัดห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปการสารวจความต้องการของห้องสมุดโรงเรียนเป้าหมาย
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 004/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา ข้อที่ 4.1
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน และกิจกรรม 3R
ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และกิจกรรม
3R ลดโลกร้อ น ณ โรงเรีย นวัดอัมพวัน ตาบลลางขัน หมาก อาเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี
ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
โครงการเผยแพร่ค วามรู ้แ ละบริก ารวิช าการ “การจัด การแหล่งเรีย นรู้ในโรงเรีย นและ
ชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน” กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือ
จากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ
14 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562

สวท.1.1-1-4

สวท.1.1-1-5
สวท.1.1-1-6
สวท.1.1-1-7
สวท.1.1-1-8
สวท.1.1-2-1
สวท.1.1-2-2
สวท.1.1-2-3

สวท.1.1-2-4
สวท.1.1-2-5
สวท.1.1-2-6
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หมายเลข
สวท.1.1-2-7
สวท.1.1-3-1
สวท.1.1-3-2
สวท.1.1-3-3
สวท.1.1-3-4

สวท.1.1-5-1
สวท.1.1-5-2
สวท.1.1-5-3
สวท.1.1-5-4
สวท.1.1-5-5
สวท.1.1-6-1

สวท.1.1-6-2
สวท.1.1-6-3

รายการหลักฐานอ้างอิง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรี ยนใน
โรงเรียน และกิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรีย น และกิจ กรรม 3R ลดโลกร้อ น ณ โรงเรีย นวัด อัม พวัน ตาบลลางขัน หมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติ “การทาสมุดทามือจากผ้าทอท้องถิ่น ” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ “การจัดการแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน” และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “ส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการ
อ่าน” กิจ กรรมฐานการเรียนรู้ “3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน” ณ ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม
2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 16 มกราคม 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 กรอบงานและ
กรอบวงเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
http://library.tru.ac.th
นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ ในงานการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อ
ความ ร่ว ม มือ ด้า น บ ริก ารวิช าก าร ภ ายใต้โ ค รงการเค รือ ข่า ยบ ริก ารวิช าการ
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น
9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บัน ทึก ข้อ ความ คณะวิท ยาการจัด การ มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ เทพสตรี เรื ่อ ง ขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ลงวันที่ 2 มกราคม 2562
ภาพกิจ กรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เกี่ยวกับ 10 พระอัจฉริ ยภาพ ในรัชกาลที่ 10 ณ ห้องโถง
ชั้น 1 สานักวิทยบริการฯ
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้มีคุณภาพ
เช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยงการบริห ารการเปลี่ ยนแปลงการบริห ารทรัพยากร
ทั้งหมดฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
การบริหารงานของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรจั ด เตรี ยมสิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ ทรัพ ยากรที่ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สังคม เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ ทั้งนี้สิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรดังกล่าว
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสาเร็จของการปฏิบัติ / ดาเนินงาน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อไม่ต่า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดาเนินงานการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
1. สานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 (สวท.2.1-1-1) ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครั้งที่
7/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 (สวท.2.1-1-2) และนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สานักวิทยบริการฯ มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงานโดยได้นาแผนยุทธศาสตร์มาใช้
เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี งบประมาณ 2562 (สวท.2.1-2-1) และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4 และนาเสนอต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ (สวท.2.1-2-2) โดยครอบคลุม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรม :
1. จัดห้ องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้ อ ตาบลโพธิ์เก้าต้ น
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
(สวท.2.1-2-3)
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 7–9 มกราคม 2562
(สวท.2.1-2-4)
3. จัดห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ถ.
หนองบั วขาว วัดพระบาทน้ าพุ จังหวัดลพบุ รี 27–29
พฤษภาคม 2562 (สวท.2.1-2-5)
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ กิจกรรม :
ผลิตและพัฒนาครู
1. การให้ บริ การฐานข้ อมู ล ThaiLIS Digital Collection –TDC
(สวท.2.1-2-6)
2. ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library” (สวท.2.1-2-7)
3. โครงการออกร้านจาหน่ายหนังสือ ณ บริเวณห้ องโถง ชั้น 1
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี วั นที่ 9 –11 มกราคม 2562
(สวท.2.1-2-8)
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3. การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กิจกรรม :
สารสนเทศ ให้แหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
1. จั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ จั ด ซื้ อ
คุณภาพการศึกษา
ห นั งสื อ ภ า ษ าไท ย ภ าษ า อั งก ฤ ษ แ ล ะ ห นั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (สวท.2.1-2-9)
2. ดาเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์” (สวท.2.1-2-10)
3. จั ด กิ จ กรรมสรงน้ าพระ วั น สงกรานต์ ปี 2562
(สวท.2.1-2-11)
4. ให้ บ ริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้ องจดหมายเหตุ
ชั้น 8 ของสานักวิทยบริการฯ (สวท.2.1-2-12)
5. ให้ บ ริ ก ารห้ อ งสวดมนต์ แ ละห้ อ งละหมาด ชั้ น 6
(สวท.2.1-2-13)
6. กิ จ กรรม Green library: เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ พ ลั งงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 18
มีนาคม 2562 (สวท.2.1-2-14)
7. โครงการ Library Tour แนะน าส านั ก วิ ท ยบริก าร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1
คณะวิ ท ยาการจั ด การและคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ (สวท.2.1-2-15)
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
กิจกรรม :
ประสิทธิภาพ
1. ศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว หอสมุ ด และคลั ง
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
ใช้ ง านระบบจั ด เก็ บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์” โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) วันที่ 16 สิงหาคม 2561
(สวท.2.1-2-17)
3. โครงการการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประกั น
คุ ณ ภ าพการศึ ก ษ าภ ายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ณ
ห้ องฝึ กอบรม ชั้น 2 ส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2561 (สวท.2.1-2-18)
4. ส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่ว ม โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
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การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก ห้องหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3
อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่
26–27 ธันวาคม 2561 (สวท.2.1-2-19)
5. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 38 (38th WUNCA) ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22–25
มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-20)
6. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน
และคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด
จังหวัดตราด 27–29 มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-21)
7. ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม สั ม มนาเครื อ ข่ า ยส านั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒ นาเครือข่ายสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในยุ ค ประเทศไทย 4.0
ณ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู รณ์ และฟ้ าใสหมอกสวย
รีสอร์ท เขาค้อ โซน C อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-22)
8. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก าร การท าสมุ ด ท ามื อ จากผ้ า ท้ อ งถิ่ น ณ
พระนารายณ์ ร าชนิ เวศน์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี
วันที่ 11 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-23)
9. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library
to Smart Society ณ ห้ อ งประชุ มห้ อ งดอยหลวง และ
ดอยนาง ชั้ น ๒ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จั งหวัดเชี ยงใหม่
วันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-24)
10. ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จานวน 4 ฐาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้ น ๒ อาคารเทพรั ต น์ วิ ท ยาโชติ ส านั ก หอสมุ ด
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มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุ ง เทพฯ
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 อาคารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี วันที่ 12-15 มีนาคม 2562
(สวท.2.1-2.26)
12. ส่ งบุ คลากรเข้ าร่ว มการสั ม มนาความร่ว มมื อทาง
วิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่
6 ประจาปี 2562 ณ ห้ อ งประชุม ระพี ส าคริก อาคาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (อาคาร 9) ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28-31
มีนาคม 2562 (สวท.2.1-2-27)
13. ส่ งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“แนวทางการประเมินดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้ า
(EUI) และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ” ณ ห้ อง 320 ชั้น 3 อาคาร
สถานศึ กษาเคมี ปฏิ บั ติ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร
กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-28)
14. กิ จกรรม library Tour แนะน าการเข้ าใช้ ส านั ก ฯ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่
17–18, 22-24 เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-29)
15. พิ ธี เปิ ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “10
พระอั จ ฉริย ภาพในรัช กาลที่ 10” ณ บริ เวณห้ อ งโถง
ชั้ น 1 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
(สวท.2.1-2-30)
16. ส่ งบุ คลากรเข้าฝึ กอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การ
ให้ บ ริ ก ารยื ม คื น ระหว่ า งห้ อ งสมุ ด บนฐานข้ อ มู ล
สหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อ
การดาเนิ นงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม
(UC-TAL) ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สานักหอสมุดกลาง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วันที่
14-15 พฤษภาคม 2562 (สวท.2.1-2-31)
17. เข้ า ร่ ว มโครงการสั ม มนาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ห้ อ งส มุ ด ส ถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ค รั้ งที่ 34 หั วข้ อ
“การปรับเปลี่ ยนรู ปห้ องสมุ ด: คิ ดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ อ
อนาคตที่ ยั่ ง ยื น ” ณ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไท ย
ก รุ งเท 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. การประชุมคณะกรรมการประจาส านักฯ ณ ห้ อง
ประชุมชั้น 7 สานักวิทยบริการฯ (สวท.2.1-2-33)
19. โครงการกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และรณรงค์ ก ารเข้ า ใช้
บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วันที่
22 พ.ย. 2561 (สวท.2.1-2-34)
20. ภาพการระดมความคิดเห็ นวิเคราะห์ SWOT เพื่ อ
พัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดสาคัญของการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาระบบงานที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม อันจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
และโอกาส ที่สามารถตั้งรับการปฏิบัติงานในภายภาค
หน้าได้ วันที่ 30 มกราคม 2562 (สวท.2.1-2-35)
19. ภาพเข้าร่ว มงานการสั มมนาเครือข่าย ส านักวิท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้ ง ที่ 8 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 (สวท.2.1-2-36)
20. โครงการเตรีย มความพร้อมและตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน ภายในงานมีการอบรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง วั น ที่ 10
เมษายน 2562 (สวท.2.1-2-37)
21. โครงการการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี 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)
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3. สานักวิทยบริการฯ มีการประเมินกระบวนการความสาเร็จของการปฏิบัติ/ดาเนินงาน คือ ได้จัดทารายงานการ
ตรวจติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลงานของมหาวิ ทยาลั ยระยะครึ่งปี (1 ต.ค.2561-31 มี .ค.2562) และได้ น าเข้ าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านั กวิ ทยบริ การฯ ครั้ งที่ 4/2562 วั นที่ 25 เมษายน 2562 (สวท.2.1-3-1) และมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส
(สวท.2.1-3-2)
กิจกรรมการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2561-2562
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.

การจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน (KM)
- เรื่อง การพัฒนา Smart
Library to Smart Society”
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 12–15 มีนาคม 2562
กิจกรรม Green library: เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big
Cleaning Day วันที่ 18
มีนาคม 2562
ดาเนินงานบริการสารสนเทศ
“บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
และหนังสือพิมพ์”

บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ

2.

3.

4.

5.

ดาเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “บอกรับสมาชิก
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library”
จัดหาหนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น

หน่วย
นับ
คน
ร้อยละ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
22 คน
23 คน
90
87

กิจกรรม
ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
Green library : เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้ อม

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็น รายการ
สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร ร้อยละ
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับ
ฐาน
สมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library

200
รายการ

470
รายการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหา
รายการ
หนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร ร้อยละ
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

90

90

100
1 ฐาน

1 ฐาน

2,000

2,490

100
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ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6.

บริการวิชาการโรงเรียนหรือ
องค์กรในชุมชน
1. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโคก
หม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 1214 ธันวาคม 2561
บริการวิชาการโรงเรียนหรือ
องค์กรในชุมชน
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัด
อัมพวัน ตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7–9 มกราคม 2562
บริการวิชาการโรงเรียนหรือ
องค์กรในชุมชน
3. จัดห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ถ.หนองบัวขาว วัดพระบาท
น้าพุ จังหวัดลพบุรี 27–29
พฤษภาคม 2562

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรียนหรือองค์กรใน
ชุมชน

จัดหา โต๊ะอัจฉริยะระบบ
สัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

7.

8.

9.

10.

11.

ดาเนินงานโครงการ Happy
Workplace : 5ส

จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
กิจกรรม
2 แห่ง
3 แห่ง
หน่วย
นับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรียนหรือองค์กรใน
ชุมชน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การ
บริ หารจัดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการ
วิชาการ โรงเรียนหรือองค์กรใน
ชุมชน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : การ
บริ หารจัดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโต๊ะ
อัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต
ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ : การบริ หาร
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินงาน
โครงการ Happy Workplace : 5ส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรสือ่ โสต
ทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

เครื่อง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

2 แห่ง
90

90

3 แห่ง
100

4

4

90

100
1 ครั้ง

90

รายการ
ร้อยละ

100

2 แห่ง

ครั้ง
ร้อยละ

3 แห่ง

1 ครั้ง
100

100
รายการ
90

100
รายการ
100
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4. สานักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับ บริการทุกข้อไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้สานักวิทยบริการฯ ได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ
ผู้รับบริการ ประจาปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมิน 4.24 จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.1-4-1)
ตาราง ความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภาพรวม 4 ด้าน
ความพึงพอใจ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านการบริการ
ด้านบุคลากร
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.27
4.30
4.20
4.19

0.68
0.72
0.84
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก

4.24 0.78 มาก

5. สานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยสานักวิทยบริการฯ ได้มีการ
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปี 2560 ให้บุคลากรและคณะกรรมการประจาสานักฯ ทราบ ในการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4 (สวท.2.1-5-1) พร้อมทั้งได้ร่วมกันนาเสนอแผน
ในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
ดังนี้
การประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

ก่อให้เกิดโครงการ
1. ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดทาฐานข้อมูล TDC (Thai
Digital Collection) เป็ น โค รงก ารห นึ่ งข อ ง ThaiLIS มี
เป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ รวบรวมจากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ 6
สิงหาคม 2561 (สวท.2.1-5-2)
2. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สวท.2.15-3)
3. จั ดหาทรั พยากรสารสนเทศเพื่ อการเรี ยนรู้ จั ดซื้ อหนั งสื อ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(ดูที่ สวท.2.1-2-9)
4. ด าเนิ น งานให้ บ ริ ก ารสารสนเทศ “บอกรั บ เป็ น สมาชิ ก
วารสารและหนังสือพิมพ์” (ดูที่ สวท.2.1-2-10)
5. ด าเนิ นงานเทคโนโลยี สารสนเทศ “บอกรั บสมาชิ กใช้ ฐานข้ อมู ล
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2. ด้านการบริการ

3. ด้านบุคลากร

ออนไลน์ Matichon e-Library” (ดูที่ สวท.2.1-2-7)
6. มีการประชาสั มพันธ์และให้ บริการฐานข้อมูล ออนไลน์ ที่
สกอ.บอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ (สวท.2.1-5-4)
1. โครงการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ตั้ ง แต่ เ วลา
07.30–08.30 น. และเวลา 16.30–17.30 น. วั น ที่ 18
มีนาคม –25 เมษายน 2562 (สวท.2.1-5-5)
2. โครงการการจั ด การความรู้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒ นา Smart Library to
Smart Society” ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 7 อาคารส านั ก วิ ท ย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เทพสตรี วันที่ 12–15 มีนาคม 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-26)
3. กิจกรรม library Tour แนะน าการเข้าใช้ส านักฯ ให้ กับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17–18,
22-24 เมษายน 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-29)
4. โครงการ Library Tour แนะน าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 คณ ะ
วิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ดูที่ สวท.2.1-2-15)
5. กิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
3R Green and Clean TRU วัน ที่ 16-17 สิงหาคม 2561
(ดูที่ สวท.2.1-2-38)
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางและ
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทั ลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้ องประชุม
แคทลี ย า 2 ชั้ น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุ ขุ ม วิ ท
กรุงเทพฯ
2. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม
คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลง
รายการตามมาตรฐานเพื่อการดาเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล
สห บ รรณ านุ กรม (UC-TAL) ณ ห้ อง 102 ชั้ น 1 ส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-31)
3. ศึ ก ษาดู ง านห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว หอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล และโครงการอัมพวา ชัยพั ฒ นานุรักษ์

51

14 สิงหาคม 2561 (ดูที่ สวท.2.1-2-16)
4. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน
ระบบจั ด เก็ บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ”
โครงการพัฒ นาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 (ดูที่ สวท.2.1-2-17)
5. ส่ งบุ ค ลากรเข้ าร่ว ม โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร การ
จัดทาคู่มือปฏิ บัติงานหลั ก ห้ องหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคาร
รั ต นเทพสตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี วั น ที่ 26–27
ธันวาคม 2561 (ดูที่ สวท.2.1-2-21)
6. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ด าเนิ น กิ จ กรรมบนระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) ณ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22–25 มกราคม 2562 (ดูที่ สวท.2.12-20)
7. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานและ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด
จังหวัดตราด 27–29 มกราคม 2562 (ดูที่ สวท.2.1.-2-21)
8. ส่งบุคลากรเข้าร่วม สัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ครั้งที่ 8 เรื่อ ง
“การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้า
ใสหมอกสวยรีส อร์ท เขาค้อ โซน C อ าเภอเขาค้ อ จั งหวั ด
เพชรบูรณ์ วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-22)
9. ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Smart Library
to Smart Society ณ ห้ องประชุมห้องดอยหลวง และดอย
นาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 –
16 กุมภาพันธ์ 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-24)
10. ส่ งบุ คลากรเข้าร่ว มการฝึ กอบรมการใช้งานฐานข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จานวน 4 ฐาน โครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจาปี
งบประมาณ 2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์
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4. ด้านอาคารสถานที่

วิ ท ยาโชติ ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
(บางเขน) กรุงเทพฯ วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562
(ดูที่ สวท.2.1-2-25)
11. โครงการการจั ดการความรู้ ส านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่ อง การพั ฒนา Smart Library to Smart Society” ณ
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี วันที่ 12–15 มีนาคม 2562 (ดู ที่
สวท.2.1-2-26)
12. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้ องสมุ ดสี เขียว ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562 ณ ห้ อง
ประชุ มระพี สาคริ ก อาคารเทคโนโลยี สารสนเทศ (อาคาร 9) ม.
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28–
31 มีนาคม 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-27)
13. ส่ งบุ คลากรเข้ าร่ วมการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง “แนว
ทางการประเมิ นดรรชนี ชี้ วัดประสิ ทธิ ภาพการใช้ ไฟฟ้ า (EUI) และ
คาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ ” ณ ห้ อง 320 ชั้ น 3 อาคารสถานศึ กษาเคมี
ปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 เมษายน
2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-28)
14. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ“การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิด
ใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร วันที่ 6–7 มิถุนายน 2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-32)
1. จัดหาโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(สวท.2.1-5-6)
2. จัดหาชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( สวท.
2.1-5-7)
3. จัดหาชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) (สวท.2.1-5-8)
4. จัดหาเครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง) ( สวท.2.1-5-9)
5. ปรับภูมิทัศน์ภายนอก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
( สวท.2.1-5-10)
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ข้อมูลเพิ่มเติม
สานักวิทยบริการฯ ได้มีการนาข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาของผู้เข้าใช้
บริการ มาทาการปรับปรุง ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ ปี 2560
ก่อให้เกิดโครงการ
1. ด้านอาคารสถานที่ควรมีบรรยากาศ
- จัดหาโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
ชีวิต (ดูที่ สวท.2.1-5-6)
- จัดหาชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ดูที่ สวท.2.1-5-7)
- ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ
ชั้น 8 ของสานักวิทยบริการฯ (ดูที่ สวท.2.1-2-12)
- ให้บริการห้องสวดมนต์และห้องละหมาด ชั้น 6
(ดูที่ สวท.2.1-2-13)
- กิจกรรม Green library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 18 มีนาคม
2562 (ดูที่ สวท.2.1-2-14)
- มุมนิทรรศการต่างๆ ภายในสานักวิทยบริการฯ
(สวท.2.1-5-11)
- จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจาเดือนต่างๆ
(สวท.2.1-5-12)
การบรรลุเป้าหมาย
สานัก วิท ยบริก ารฯ ได้ดาเนิน การการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุเป้า หมาย ซึ่ง สานัก วิท ย
บริการฯ ได้กาหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ
เป้าหมาย 5 ข้อ และสามารถดาเนินการครบ 5 ข้อ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

คะแนนที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561–2565)
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-1.pdf
สวท.2.1-1-2 การประชุมคณะกรรมการประจาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่
7/2561 วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.1 เรื่ อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา แผน
ยุทธศาสตร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปี 2561-2565
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-1-2.pdf
สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-1.pdf
สวท.2.1-2-2 นาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ระเบียบวาระที่ 4
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-2.pdf
สวท.2.1-2-3 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมือ ง จังหวัดลพบุรี วันที่ 1214 ธันวาคม 2561
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-3.pdf
สวท.2.1-2-4 จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง 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
วัดพระบาทน้าพุ 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 ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon eLibrary” http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-7.pdf
สวท.2.1-2-8 โครงการออกร้านจาหน่ายหนังสือ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สานักวิทยบริการและ
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 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-9.pdf
สวท.2.1-2-10 ดาเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรับเป็นสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์”
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-10.pdf
สวท.2.1-2-11 จัดกิจกรรมสรงน้าพระ วันสงกรานต์ปี 2562
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2677385312276209
สวท.2.1-2-12 ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ
ชั้น 8 ของสานักวิทยบริการฯ
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: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 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 แนะนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
http://library.tru.ac.th/pacti/776-p611119.html
สวท.2.1-2-19 ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก ห้อง
หลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 26–27
ธันวาคม 2561
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สวท.2.1-2-20

สวท.2.1-2-21

สวท.2.1-2-22

สวท.2.1-2-23

สวท.2.1-2-24

สวท.2.1-2-25

สวท.2.1-2-26

https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2518666298148112
ภาพบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22–25 มกราคม 2562
http://library.tru.ac.th/pacti/798-p620123.html
โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานและคู่มือการปฏิบัติงานของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด
จังหวัดตราด 27 – 29 มกราคม 2562
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2568930096455065
ภาพบุคลากรเข้าร่วม สัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท เขาค้อ โซน C
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2562
http://library.tru.ac.th/pacti/799-p620209.html
เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทาสมุดทามือจาก
ผ้าท้องถิ่น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี วันที่ 11 และ 14
กุมภาพันธ์ 2562
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2591920764155998
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
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น จานวน 4
ฐาน โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจาปีงบประมาณ
2562 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น ๒ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2562
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-27.pdf
สรุปรายงานโครงการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การพัฒนา Smart Library to Smart Society” ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร
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สวท.2.1-2-27

สวท.2.1-2-28

สวท.2.1-2-29

สวท.2.1-2-30

สวท.2.1-2-31

สวท.2.1-2-32

สวท.2.1-2-33
สวท.2.1-2-34

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 12–15
มีนาคม 2562 http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-28.pdf
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจาปี 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
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
กิจกรรม library Tour แนะนาการเข้าใช้สานักฯ 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
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร “10 พระอัจฉริยภาพในรัชกาลที่ 10” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 3 พฤษภาคม
2562
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2721285331219540
ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบน
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดาเนินงานร่วมกัน
บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วันที่ 14–15 พฤษภาคม 2562
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-33.pdf
เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34
หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 6–7 มิถุนายน 2562
https://www.facebook.com/library.tru/posts/2789647311050008
การประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สานักวิทยบริการฯ
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-35.pdf
ภาพโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 22 พ.ย. 2561
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สวท.2.1-2-35

สวท.2.1-2-36

สวท.2.1-2-37

สวท.2.1-2-38

สวท.2.1-2-41

สวท.2.1-3-1

สวท.2.1-3-2

สวท.2.1-4-1

https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=
2456592771022132
ภาพการระดมความคิดเห็นวิ เคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดสาคัญ
ของการปฏิ บั ติ งานและการพั ฒ นาระบบงานที่ มีทั้ งจุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และภั ย
คุ ก คาม อั น จะเป็ น การวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ปั ญ หาและโอกาส ที่ ส ามารถตั้ ง รั บ การ
ปฏิบัติงานในภายภาคหน้าได้ วันที่ 30 มกราคม 2562
http://library.tru.ac.th/pacti/792-p620130.html
ภาพเข้าร่ว มงานการสั ม มนาเครือข่าย ส านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
https://www.facebook.com/library.tru/photos/a.792944164053676/258319
5581695183/?type=3&theater
สรุปรายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ภายในงานมีการ
อบรมและให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง วั น ที่ 10
เมษายน 2562
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-2-39.pdf
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
มีการประชาสัมพันธ์และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ.บอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ
http://library.tru.ac.th/infot/infoed.html
รายงานการตรวจติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยระยะครึ่งปี (1
ต.ค.2561-31 มี.ค.2562) และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
ฯ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 เมษายน 2562
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-1.pdf
รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-3-2.pdf
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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
ประจาสานักฯ ทราบ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4 พร้อมทั้งได้ร่วมกันนาเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-1.pdf
สวท.2.1-5-2 ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดทาฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) เป็น
โครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
ซึ่งเป็นเอกสารฉบับ เต็มของ 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.บอกรับเป็นสมาชิกเพื่อให้
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 โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-10.pdf
สวท.2.1-5-11 มุมนิทรรศการต่างๆ ภายในสานักวิทยบริการฯ
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-11.pdf
สวท.2.1-5-12 จัดนิทรรศการหมุนเวียนประจาเดือนต่างๆ
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2561/2-1-5-12.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในการด าเนิ น พั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจึงจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น งานผ่ าน
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พั ฒ นาแผนกลยุ ทธ์ /แผนยุ ทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่ อมโยงกั บวิ สั ยทั ศน์ ของ
หน่ วยงานและสอดคล้ องกั บวิสั ยทั ศน์ ของหน่ วยงานสถาบั นรวมทั้ งสอดคล้ องกั บกลุ่ มสถาบั นและเอกลั กษณ์ ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็ นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปั จจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริห ารงานด้ วยหลั กธรรมาภิ บาลอย่ างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่ าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้ มีประสบการณ์ ตรงและแหล่ ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6ข้อ

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

โครงการ/กิจกรรม

1.

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เป้าหมาย

เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
20 คน
ร้อยละ
80

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

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

ผลการดาเนินงาน
เชิง
ปริมาณ
24 คน

หน่วยงานที่จัด
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ
90
20 คน

21 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 คน

20 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80
22 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
26 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

22 คน

22 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

22 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

24 คน

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ร้อยละ
80

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

สวท.2.2-4-1
สวท.2.2-4-2
สวท.2.2-4-3
สวท.2.2-4-4
สวท.2.2-4-5
สวท.2.2-4-6
สวท.2.2-4-7
สวท.2.2-4-8
สวท.2.2-4-9
สวท.2.2-4-10
สวท.2.2-4-11
สวท.2.2-4-12
สวท.2.2-4-13
สวท.2.2-4-14
สวท.2.2-4-15
สวท.2.2-4-16
สวท.2.2-4-17

แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก เรื่องแผนการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง
รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 (รอบ
6 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯในการประชุมครั้งที่ 4/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 เรื่องการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62 )
ระยะครึ่งปี
รายงานการประชุมพนักงาน สานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.2561
Facebook สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.
Facebook กลุ่มบุคลากรสานักวิทยบริการฯ สาหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง
เชิงนโยบาย คาสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ
เอกสารลงนามรับเรื่องบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2548/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 047/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 048/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 050/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 043/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 052/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
รายงานออกรหั สกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่ว ยงาน พร้อมยอดผู กพั น
คงเหลือปีงบประมาณ 2561 จากระบบ NAGA
รายงานออกรหั สกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่ว ยงาน พร้อมยอดผู กพั น
คงเหลือปีงบประมาณ 2562 จากระบบ NAGA
คาสั่งไปราชการการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสานักวิทยบริการฯ เกาะกูด จ.ตราด
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สวท.2.2-4-18
สวท.2.2-4-19
สวท.2.2-4-20
สวท.2.2-4-21
สวท.2.2-4-22
สวท.2.2-4-23
สวท.2.2-4-24
สวท.2.2-4-25
สวท.2.2-4-26
สวท.2.2-4-27
สวท.2.2-4-28
สวท.2.2-4-29
สวท.2.2-4-30
สวท.2.2-4-31
สวท.2.2-4-32
สวท.2.2-4-33
สวท.2.2-4-34
สวท.2.2-4-35
สวท.2.2-4-36
สวท.2.2-5-1
สวท.2.2-5-2
สวท.2.2-5-3
สวท.2.2-5-4
สวท.2.2-5-5
สวท.2.2-5-6

แบบเสนอรายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ ไว้ ให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ย
บริการฯที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
งานออกร้านหนังสือ Book Fair 2562
ความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริก ารที่ มี ต่ อ ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561
รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสานักวิทยบริการ ปี 2560
แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสานักวิทยบริการฯ ปี 2561
ภาพกล้องวงจรปิดของสานักวิทยบริการ
การซ่อมบารุงรักษาลิฟท์
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 051/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เรื่ อ ง การเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ใช้บริการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสานักวิทยบริการ
ข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการที่มีต่อสานักวิทยบริการ ปี 2561
คาสั่งสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอานาจให้
รองผู้อานวนการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานัก
ประกาศสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารสานักวิทยบริการฯ
แนวปฏิบัติการยืมเงินราชการประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินงบประเภทรายได้และ
การเบิกจ่ายเงินของกองคลัง สานักงานอธิการบดี
ระเบียบการพิจารณารายจ่ายงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักวิทยบริการฯ ประจาปีงบประมาณ 2562
รายชื่อบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการสานักวิทยบริการฯ
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 053/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ 2561-2565
แผนปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562
รายงานผลการจัดโครงการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
เรื่ อ งการพั ฒ นา “Smart Library to Smart Society” ระหว่ างวั น ที่ 12-15 มี น าคม
2562
เว็ บ ไซต์ ก ารจั ด การความรู้ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เมนู คลั ง
ทรั พ ยากร เรื่ อ ง เพลงประจ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี และ ต้ น ไม้ ป ระจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คู่มือคลังทรัพยากร เรื่อง ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยและเพลงประจามหาวิทยาลัย
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สวท.2.2-6-1
สวท.2.2-6-2
สวท.2.2-6-3
สวท.2.2-6-4
สวท.2.2-6-5
สวท.2.2-6-6
สวท.2.2-6-7
สวท.2.2-6-8
สวท.2.2-6-9
สวท.2.2-6-10

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

แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งบรรณารักษ์
สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี
งบประมาณ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ราชการ
-หนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี”
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรคุณภาพ
(TRU Quality Award) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อ
องค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) ลงวันที่ 29 เมษายน 2562
คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สานักวิทยบริการฯ
ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม
ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้าดื่มและเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น
ภาพการนากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้าหนัก
การประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า 59
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพ
สตรี ครั้งที่ 12/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา ข้อ 4.2 (หน้า 38-41)
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สวท.2.2-7-3
สวท.2.2-7-4
สวท.2.2-7-5
สวท.2.2-7-6
สวท.2.2-7-7
สวท.2.2-7-8
สวท.2.2-7-9
สวท. 2.2-7-10
สวท. 2.2-7-11
สวท. 2.2-7-12
สวท. 2.2-7-13
สวท. 2.2-7-14
สวท. 2.2-7-15
สวท. 2.2-7-16
สวท. 2.2-7-17

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

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบคุณภาพ

ที่
1

การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จานวนข้อ
เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
6 ข้อ
6 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจาสานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1
และนาเสนอกรรมการประจาสานักฯ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ,
สุกัญญา , ประสิทธิ์,
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา,
ชวนชม, จันทร์จิรา,
นฤมล
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ที่
2

2

การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จานวนข้อ
เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
5 ข้อ
5 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสาเร็จของการปฏิบัติ/ดาเนินงาน
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อ ไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
7 ข้อ
7 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จาผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ,
รองผู้อานวยการ,
ธงไชย, ปิติรัตน์,
ชุลีรัตน์, ศศิภา

ผู้อานวยการ,
รองผู้อานวยการ
อัญชลี, เรวดี,
ศุภลักษณ์,
สิริมาตย์, สร้อยนภา,
สงวน, พิชญนันท์,
อณุภา, หทัยรัตน์,
ราตรี,วรนุช
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ที่
2

การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
วงรอบปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จานวนข้อ
เป้าหมาย
องค์ประกอบ
ของตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2561
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มี สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธิกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
ตาราง สรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2

รวม
2 องค์ประกอบ

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน
(1/1)
5 คะแนน

5 ข้อ
7 ข้อ

5 ข้อ
7 ข้อ

5 คะแนน
5 คะแนน
(2/2)
5 คะแนน

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

5.00 คะแนน
(ระดับดีมาก)
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หมายเหตุ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆหรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนนโดยมี
ความหมายของคะแนนดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึงการดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึงการดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึงการดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึงการดาเนินงานระดับดีมาก
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