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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของหน่วยงำน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิ จหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่าน
หน่วยงานภายใน ดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ พัฒนาและการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒ นาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ข องหน่วยงาน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
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6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ด าเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ในปี การศึกษา 2562 สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดาเนินงานการบริหารของ
หน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน
และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
1.1 ส านั ก ฯ พั ฒ นาแผนกลยุท ธ์/แผนยุท ธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงกั บ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการเปรียบเทียบการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การดาเนิน การของมหาวิทยาลั ยราชภัฎ เทพสตรี ปี พ.ศ. 2561-2565 (สวท.1.1-1-1) กับ
ยุ ท ธศาสตร์ข องส านั กวิท ยบริ การฯ โดยได้ มีก ารจัด ท าแผนยุท ธศาสตร์ของส านั กวิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2561–2565 หน้า 16 (สวท.1.1-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดาเนินการของมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครั้งที่ 7/2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 แผนยุทธศาสตร์ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ปี 2561-2565 (สวท.1.1-1-3 รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจ าส านั ก ฯ ครั้ งที่ 7/2561 วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2561) และน ามาใช้ เป็ น แนวทางในการ
บริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการ ปีงบประมำณ 2562
แก่ชุมชนและสังคม
1. แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(62A6000001)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
-บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง
ปีงบประมำณ 2563
1. แผนงำน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2561-2565)
2. การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
2. ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ปีงบประมำณ 2562
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 1. แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
การ ผลิตและพัฒนาครู ยั่งยืน
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(62A6000001)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ปีงบประมำณ 2563
1. แผนงำน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
-จัดหาหนังสื อภาษาไทย หนังสื อภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
3. การยกระดับคุณภาพ 3. การพัฒ นาสานักวิทย ปีงบประมำณ 2562
การศึกษา
บริ ก ารและเทคโนโลยี 1. แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ส ารส น เท ศ ให้ แ ห ล่ ง ยั่งยืน
เรี ย น รู้ เพื่ อ ยก ระดั บ ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
คุณภาพการศึกษา
การพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(62A6000001)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
- จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
- บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10 ครั้ง นิทรรศการ
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้
บริการ เปิดให้บริการล่วงเวลา
- บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon
e-Library
- จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
- ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งำน/โครงกำร งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก 0221112, งานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (62A6000003)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
- ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
3. การยกระดับคุณภาพ 3. การพัฒ นาสานักวิทย ปีงบประมำณ 2563
การศึกษา (ต่อ)
บริ ก ารและเทคโนโลยี 1. แผนงำน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ส ารส น เท ศ ให้ แ ห ล่ ง ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
เรี ย น รู้ เพื่ อ ยก ระดั บ การพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) งำน/โครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
-จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
- ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
- จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
- บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง สารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 1 ครั้ง และเปิดให้บริการล่วงเวลา 2
ครั้ง
- บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon eLibrary
- จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
- ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
- เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
- ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
4. การพั ฒ นาระบ บ 4 . ก ารพั ฒ น าระ บ บ ปีงบประมำณ 2562
บริหารจัดการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี 1. แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(62A6000001)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
- บริการสาธารณูปโภค
-ดาเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส
- ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
- ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน
- กิจกรรม Green library : เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2.แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0310804, โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเน้นให้เกิดศักยภาพการทางานเพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย (62A6000006)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
4. การพั ฒ นาระบ บ 4 . ก ารพั ฒ น าระ บ บ 3. แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
บริหารจัดการ (ต่อ)
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี ศักยภาพคน
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
งำน/โครงกำร งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก 0240112, งานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (62A6000007)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระมวลผล สาหรับงาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
สาหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)
- มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อมติดตั้ง)
- เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง)
- เครื่องโทรสาร
4. แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งำน/โครงกำร งานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (62A6000008)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
4. การพั ฒ นาระบ บ 4 . ก ารพั ฒ น าระ บ บ ปีงบประมำณ 2563
บริหารจัดการ (ต่อ)
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี 1. แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งำน/โครงกำร งานประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(63A6000001)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา
2. แผนงำน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
- ค่าโทรศัพท์
- Green library : เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร
-การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดการความรู้
- โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/หรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก)
- กิจกรรม 5ส
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย
ของสานักวิทยบริการฯ
ปีงบประมาณ 2562-2563
(พ.ศ. 2561-2565)
(พ.ศ. 2561-2565)
4. การพั ฒ นาระบ บ 4 . ก ารพั ฒ น าระ บ บ ปีงบประมำณ 2563
บริหารจัดการ (ต่อ)
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี 3. แผนงำน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งำน/โครงกำร งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลัก 0221112, งานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (63A6000011)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู
- พัดลมโคจร
- ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทยบริการ
4. แผนงำน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งำน/โครงกำร โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น
กิจกรรมหลัก 0311401, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น (63A6000012)
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย :
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
1.2 มีการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ของส านั กวิท ยบริก ารฯ (สวท.1.1-1-4) และจัด ทาแผนกลยุท ธ์ท างการเงิน ส านักวิท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (สวท.1.1-1-5)
1.3 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1-1-6) ตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
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1.4 นาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้บริหารระดับสถาบัน เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยนาเสนอแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณา
ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ ความสอดคล้องของตัวชี้วัด และปรับแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม หลังจากนั้นได้
นาเสนอเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่อ งเสนอเพื่ อพิ จ ารณา แผนปฏิ บั ติ การ ประจาปี งบประมาณ 2563 (สวท.1.1-1-7) และ
มหาวิทยาลัยนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 (สวท.
1.1-1-8)
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการ
ดังนี้
2.1 จัดทาเล่มแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ 2563 และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบชัดเจน (สวท.1.1-2-1)
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กิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2562-2563
ปีงบ
ประมาณ
2562

2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สือ่
อิเล็กทรอนิกส์
2. ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ

4. จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการสืบค้น
5. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ :
ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
ปริมาณการจัดซื้อ จัดหาดาเนินการสานักวิทย
บริการ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1-3

รายการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
50
66
งานบริการสื่อโสต
ทัศน์
90

1-3

ครั้ง

3

100
16

90
1-3

ครั้ง

10

100
20

90
1-3

รายการ

2000

รายการ

งานธุรการ
100

2,255

90
1

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

งานเทคนิค
สารสนเทศ
100

7
90

งานเทคนิค
สารสนเทศ
100
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ปี
งบประมาณ
2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
หนังสือพิมพ์
7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10
ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ
และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บริการ
เปิดให้บริการล่วงเวลา
8. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library

9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ :
บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ 10 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1-4

รายการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
200
406
งานบริการ
สารสนเทศ
90

1-3

ครั้ง

10

100
10

90
1

ฐาน

1

100
1

90
1

ชิ้น

5,000

10. บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กร
ในชุมชน 2 แห่ง

เชิงปริมาณ :
บริการวิชาการ โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

2

กิจกรรม

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100

5000

90
2562

งานบริการ
สารสนเทศ

2

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100

5

90

งานบริการ
สารสนเทศ
100
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ปี
งบประมาณ
2562

2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
11. บริการสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
ค่าบริการโทรศัพท์
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
12. ดาเนินงานโครงการ Happy
เชิงปริมาณ :
Workplace : 5ส
ดาเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
13. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
เชิงปริมาณ :
การศึกษาของหน่วยงาน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม การจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ของสานัก 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
14. ดาเนินกิจกรรมจัดการความรูข้ อง เชิงปริมาณ :
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ของสานัก
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
15. กิจกรรม Green library : เพื่อ เชิงปริมาณ :
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Green library : เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1-4

ครั้ง

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
12
13
งานธุรการ
90

1

ครั้ง

1

100
1

90
1,
3-4

คน

22

100
22

90
2

คน

22

สานักงาน
อานวยการ
100

22

90
1-2 กิจกรรม

งานบริการ
สารสนเทศ

2

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
90

3

90

สานักวิทยบริการฯ

89
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ปี
งบประมาณ
2562

2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
16. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
17. โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริม เชิงปริมาณ :
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จานวนโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
18. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
เชิงปริมาณ :
สนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
19. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับ
เชิงปริมาณ :
หน่วยงานภายนอก
เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เดินทางไปราชการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

4

ครั้ง

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
1
1
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
90

1

เครื่อง

4

100
4

90
1-3

คน

22

100
22

90
1-3

คน

15

คน

สานักวิทยบริการฯ
90

15
90

1-3

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10

สานักวิทยบริการฯ
90

5
90

สานักวิทยบริการฯ
80
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ปี
งบประมาณ
2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
21. จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา

22. เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์

23. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระ
มวลผล สาหรับงานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
24. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ :
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม การจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ของสานัก 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ :
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระมวลผล
สาหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล สาหรับงานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1

คน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
22
22
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
90

1

เครื่อง

1

100
1

90
1

เครื่อง

4

100
4

90
1

เครื่อง

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100

1

90

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
100
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ปี
งบประมาณ
2562

2562

2562

2562

2562

โครงการ/กิจกรรม
25. ชุดชมสื่อมัลติมเี ดียเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
26. ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) เชิงปริมาณ :
ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
27. มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour เชิงปริมาณ :
Meter พร้อมติดตั้ง)
มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อมติดตั้ง)
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
28. เครื่องดักไขมัน (พร้อม
เชิงปริมาณ :
ติดตั้ง)
เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง)
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
29. เครื่องโทรสาร
เชิงปริมาณ : เครื่องโทรสาร
เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1

ชุด

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
3
3
งานบริการสื่อโสต
ทัศน์
90

1

ชุด

1

100
1

90
1

งาน

1

100
1

90
1

เครื่อง

1

เครื่อง

สานักวิทยบริการฯ
100

2
90

1

สานักวิทยบริการฯ

1

สานักวิทยบริการฯ
100

1
90

สานักวิทยบริการฯ
100
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ปี
งบประมาณ
2563

2563

2563

2563

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
บุคลากรที่มสี ่วนร่วม
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
2. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ เชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุสานักงาน อย่างน้อย 10
รายการ
เชิงคุณภาพ :
การปฏิบัติงานของสานักวิทยบริการมีประสิทธภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. จัดหาหนังสือภาษาไทย
เชิงปริมาณ :
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
จานวนหนังสือและฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดหาเข้ามา
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
ให้บริการ อย่างน้อย 1000 รายการ
สืบค้น
เชิงคุณภาพ :
นักศึกษา บุคลากร และผูม้ ารับบริการมีความพึงพอใจ
4. ดาเนินงานเทคโนโลยี
เชิงปริมาณ :
สารสนเทศ
จานวนวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ,จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ,ซ่อมครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ :
การปฏิบัติงานของสานักวิทยบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1

คน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
22
22
สานักวิทยบริการฯ
80

1-3

รายการ

10

100
59

80
1-3

รายการ

1000

100
1,193

80
1-3

ครั้ง

นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์

7

นางสาวชวนชม
สมนึก
100

7

80

นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
80

59

ปี
งบประมาณ
2563

2563

2563

2563

2563

โครงการ/กิจกรรม
5. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
จานวนสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหามา
ให้บริการ อย่างน้อย 80 รายการ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
6. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษา
เชิงปริมาณ :
ทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
อย่างน้อย 5 รายการ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
7. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
เชิงปริมาณ :
หนังสือพิมพ์
จานวนวารสาร หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 100 รายการ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
8. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ เชิงปริมาณ :
6 ครั้ง สารวจความพึงพอใจการ กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง สารวจความพึง
ให้บริการ 1 ครั้ง และเปิด
พอใจการให้บริการ 1 ครั้ง เปิดให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง
ให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
9. บอกรับสมาชิกการใช้
เชิงปริมาณ :
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon ฐานข้อมูล Matichon e-Library จานวน 1 ฐาน
e-Library
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1-3

รายการ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
80
108
นางสาวสุกัญญา
บุญทวี
80

1

รายการ

5

100
10

80
1-3

รายการ

100

100
268

80
1-3

ครั้ง

9

รายการ

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
100

9

80
2

นางสาวชวนชม
สมนึก

1

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
100

1
80

สานักวิทยบริการฯ
100

60

ปี
งบประมาณ
2563

2563

2563

2563

โครงการ/กิจกรรม
10. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่ม
หนังสือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
ค่าบริการสาธารณูปโภค 12 เดือน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
11. ค่าโทรศัพท์
เชิงปริมาณ :
ค่าบริการสาธารณูปโภค 12 เดือน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการทีบ่ รรลุวตั ถุประสงค์
12. Green library : เพื่อการ
เชิงปริมาณ :
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม/อบรม สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
เข้าร่วมประชุม/อบรม สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้ง
13. บริการวิชาการด้านการ
เชิงปริมาณ :
จัดการห้องสมุดและกิจกรรม
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง
ส่งเสริมการอ่าน
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

1

ดวง

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
1500
1500
นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
80

1-4

ครั้ง

12

100
8

80
1,3

ครั้ง

3

66.67
3

80
2

ครั้ง

นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์

2

นายประสิทธ์
อ่วมเนียม

89.80
2

80

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
100

61

ปี
งบประมาณ
2563

2563

2563

2563

2563

โครงการ/กิจกรรม
14. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
บารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ปี
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
15. วิจัยพื้นฐาน
เชิงปริมาณ :
วิจัยพื้นฐาน 2 เรื่อง
เชิงคุณภาพ :
จานวนงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน 2 เรื่อง
16. จัดกิจกรรมด้านการทานุ
เชิงปริมาณ :
บารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
เชิงคุณภาพ : :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
17. เทิดพระเกียรติ
เชิงปริมาณ :
รัชกาลที่ 10
จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
18. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดิน เชิงปริมาณ :
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

4

งาน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
1
1
นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
80

4

เรื่อง

2

100
-

2
3

ครั้ง

1

1

80
4

ครั้ง

1

กิจกรรม

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
100

1

80
2

ผู้อานวยการ,
รองผู้อานวยการ

1

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
80

1

80

นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
100

62

ปี
งบประมาณ
2563

2563

2563

2563

โครงการ/กิจกรรม
19. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เชิงปริมาณ :
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
20. การควบคุมภายในและแผน เชิงปริมาณ :
บริหารความเสี่ยง
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
21. การจัดการความรู้
เชิงปริมาณ :
จานวนองค์ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้
เชิงคุณภาพ :
มีผู้นาไปใช้อย่างน้อย 1 คน
22. โครงการศึกษาดูงาน
เชิงปริมาณ :
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

3-4

คน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
22
22
รองผู้อานวยการ
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
80

1

คน

22

80
22

80
2

เรื่อง

1

100
1

1
1

คน

นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม

22

นางอัญชลี เขื่อนขัน
1

22
80

100

นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขัน,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(โอนงบไปซื้อหนังสือ
31,660บาท)
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ปี
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2563

23. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เชิงปริมาณ :
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

2563

24. การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร (เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/หรือศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก)

เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ :
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

2563

25. จัดกิจกรรม 5ส

เชิงปริมาณ :
บุคลากรที่มสี ่วนร่วม
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
เชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
เชิงปริมาณ :
พัดลมโคจร
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์

2563

2563

26. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู
27. พัดลมโคจร

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
2,3
คน
5
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
80
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(โอนงบไปซื้อหนังสือ)
7000 บาท
2,3 กิจกรรม
15
22
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
80
100 นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(65,450 บาท)
3
คน
22
22
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

80
2

รายการ

7

100
7

80
2

รายการ

30

สานักวิทยบริการฯ
100

30
80

สานักวิทยบริการฯ
100

64

ปี
งบประมาณ
2563

2563

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

28. ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทย เชิงปริมาณ :
บริการ
ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทยบริการ
เชิงคุณภาพ :
นักศึกษา บุคลากร และผูม้ ารับบริการมีความ
พึงพอใจ
29. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เชิงปริมาณ :
สายสนับสนุนวิชาการ
เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ไตร
มาส

หน่วย
นับ

2

งาน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เชิง
เชิง เชิง
เชิง
ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ
1
สานักวิทยบริการฯ
90

1-2

คน

22

10

80

45.45

นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(ตัดงบคืนไป โควิด-19)
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2.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสานักฯ รายปีงบประมาณ 2562 สานักวิทย
บริการฯ ได้เสนอรายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สานักวิทยบริการฯ ใน
ภาพรวมได้รับคะแนน 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ในระดับดีมาก (สวท.1.1.2-2) และนาผลการตรวจติดตามเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสานักวิทยบริการฯ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวท.1.1.2-3) และกองนโยบายและแผนได้ จั ดท ารายงานการติ ดตามผลการใช้ งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของทุกหน่วยงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.2-4 รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 38)
2.2 จัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยดาเนินการ จัดทารายงานการใช้งบประมาณ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ องผ่านระบบรายการการเบิ กจ่าย NAGA ในส่วนของรายงานการตัดจ่ายตาม
กิจ กรรม รายงานการตั ด จ่ ายประจ าวัน และรายงานการออกรหั ส กิ จกรรม พร้อ มยอด ผู กพั น และคงเหลื อ
ปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.2-5)
2.3 มีการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน (สวท.1.1.2-6) และเสนอ
ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณในการประชุม คณะกรรมบริห ารของมหาวิทยาลั ยจะมีก ารติ ด ตามผลการใช้ จ่าย
งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจาเดือน (สวท.1.1.2-7)
2.4 เมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณได้จัดท ารายงานประจาปี 2562 ส านักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.1.1.2-8) และได้นารายงานประจาปี 2562 เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2563 (สวท.1.1.2-9) และเผยแพร่รายงานประจาปี 2562 สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์สานักวิทย
บริการฯ (สวท.1.1.2-10)
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สานักวิทยบริการฯ ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
3.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือ คณะท างานบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี ผู้ บ ริ ห ารและตั ว แทนที่
รับ ผิดชอบพัน ธกิจหลักของสานั กวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานในระดับมหาวิทยาลั ย
(สวท.1.1.3-1) และคาสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.1.1.3-2)
3.2 วิ เคราะห์ และระบุ ปั จจั ยเสี่ ยงที่ จะสร้ างผลกระทบและความเสี ยหายตามแบบฟอร์ มของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน จานวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คือ
1) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจและกลิ่นจากมูลนก ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
สานักฯ เนื่องจากบริเวณรอบอาคารสานักฯ มีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ทาให้มีมูลนกสะสมบริเวณระเบียงรอบ
อาคารจานวนมากและส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคที่ระบบทางเดินหายใจตามมา 2) ความเสี่ยงต่อการสูญหาย/
ท าลายทรั พย์ สิ น และพฤติ กรรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ภายในส านั กฯ เนื่ องจากส านั กฯ มี กล้ องวงจรปิ ดที่ ติ ดตั้ ง ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันมีคุณภาพต่าไม่สามารถระบุภาพเหตุการณ์หรือ ตัวตน
ได้อย่างชัดเจน และได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.3-3)
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3.3 น าเสนอแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอ
เพื่ อ พิ จ ารณา 4.4 เรื่ อ ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี งบประมาณ 2563 (สวท.1.1.3-4) และน าเสนอ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (สวท.1.1.3-5)
3.4 จั ดทารายงานผลการควบคุมภายในและบริห ารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12 เดือน) (สวท.
1.1.3-6) และนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม
2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 4.3 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
2562 (สวท.1.1.3-7) และส่งรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
8 ตุล าคม 2562 (สวท.1.1.3-8) และจั ดท ารายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริห ารความเสี่ ยง
ประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี (สวท.1.1.39) น าเสนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจ าส านั ก ฯ ในการประชุ มครั้งที่ 5/2563 วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.6 (สวท.1.1.3-10) และส่งรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ระยะครึ่งปี ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (สวท.1.1.3-11)
3.5 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ผลจากการดาเนินการ คือ
3.4.1 ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ดโรคทางเดิ นหายใจและกลิ่ นจากมู ลนก ส่ งผลต่ อสุ ขภาพของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักฯ การจัดการความเสี่ยง คือ วางแผนกาจัดมูลนกและทาความสะอาดบริเวณ
รอบอาคารสานักวิทยบริการฯ ทุกๆ 3 เดือน (คือ ตามวงรอบเดือน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) ส่งผลให้
การสะสมของจานวนมูลนกพิราบลดลง ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศระบายและถ่ายเทได้
3.4.2 ความเสี่ยงต่อการสูญหาย/ ทาลายทรัพย์สิน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายในสานักฯ
เนื่องจากสานักฯ มีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันมี
คุณภาพต่าไม่สามารถระบุภาพเหตุการณ์หรือตัวตนได้อย่างชัดเจน การจัดการความเสี่ยง คือ ได้จัดทาคาของบประมาณ
ครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดแทนกล้องวงจรปิดเดิม ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงได้จัดทาคาของบประมาณ
ครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2564 ซ้า ขณะนี้ได้รับการแจ้งแล้วว่าได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 แต่สานักวิทย

บริการได้แก้ไขปัญหาเบื้อต้น คือ จัดบุคลากรช่วยสอดส่องดูแลบริเวณพื้นที่ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ฝากของในตู้ล็อก
เกอร์ที่สามารถกาหนดรหัสได้แบบอัตโนมัติที่มีไว้ให้บริการ และให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังทรัพย์สินที่มีค่าไม่วางทิ้งไว้ ซึ่งใน
รอบปีการศึกษา 2562 สานักวิทยบริการฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่ามี ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีค่า
สูญหาย ขณะเข้าใช้บริการ ณ สานักวิทยบริการฯ
4. บริห ารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานของ
สานักฯ อย่างชัดเจน
ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คือ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563
ระเบียบข้อกาหนด หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสานักวิทยบริการฯ กาหนด (สวท.1.1.4-1) มีการแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของบุคลากรได้ทราบ ทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook สานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศhttps://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX (สวท.1.1.4-2)
Facebook กลุ่มบุคลากร สานักวิทยบริการฯ https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa
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=SEARCH_BOX (สวท.1.1.4-3) Line กลุ่มสานักวิทยบริการฯ (สวท.1.1.4-4) การลงนามเพื่อรับเรื่องต่าง ๆ (สวท.1.1.4-5)
คาสั่ งการแต่ งตั้ งเป็ นคณะกรรมการต่ าง ๆ (สวท.1.1.4-6) เพื่ อร่วมในการด าเนิ นงานกั บผู้ บริหาร ซึ่ งผู้ บริหารงานได้
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามที่สานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องนาหลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของสานักฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
4.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ที่
กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (สวท.1.1.4-7, สวท.1.1.48) โดยมีผลงำนเชิงประจักษ์ คือ สานักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
ของสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2562 (สวท.1.1.4-9) และได้รั บรางวัล ชมเชย
ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
พุทธศักราช 2562 (สวท.1.1.4-10)
4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตาม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1.4-11) และปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.4-12) จากระบบ
NAGA และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาสานักฯ
เป็นประจาทุกเดือน (สวท.1.1.4-13)
4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.1.1.4-14) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของสานักฯ รวมทั้งมีการให้
ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดาเนินการสั่งซื้อทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.1.1.4-15)
มีการออกร้านจาหน่ ายหนั งสื อ (สวท.1.1.4-16) มีการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการในการ
จัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผล
กำรตอบสนองจำกคะแนนควำมพึ งพอใจของผู้ รั บบริ ก ำรที่ มี ตอส ำนั กวิ ทยบริ กำรและเทคโนโลยี สำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ประจำป
ภำพรวมมีคะแนนเท่ำกับ 4.31 จำก 5 คะแนน (สวท.1.1.4-17)
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสานักฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปีการศึกษา โดยในปีกำรศึกษำ
2560 และ 2561 สำนักวิทยบริกำรฯ ผ่ำนกำรประเมินในระดับดีมำก โดยได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (สวท.1.1.4-18) บุคลากร
ประจาสานักฯ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี โดยในปีงบประมำณ 2562 ผลกำรประเมิน
ผู้บริหำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.889) จำกระดับคะแนนเต็ม 5 (สวท.1.1.4-19) และจากรายงานข้อมูล
และผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ 2562 สานักฯ ในภำพรวมได้รับคะแนน 4.93 จำกคะแนนเต็ม 5 ใน
ระดับดีมำก (สวท.1.1.4-20) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (สวท.
1.1.4-21) การติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ด้วยระบบบาร์โคด และ RFID เพื่อคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ (สวท.1.1.4-22) การดูแล
รักษาลิฟต์ (สวท.1.1.4-23) การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (สวท.1.1.4-24) เป็นต้น
4.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสานักฯ ที่มีบุคคลภายนอกเป็นคระกรรมการ (สวท.1.1.4-25) รายงานการใช้งบประมาณรายเดือน
ให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจาสานักฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ (สวท.1.1.4-26)
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4.6 หลั กการมี ส่ วนร่ วม (Participation) มี การบริ ห ารงานแบบมี ส่ วนร่ วม โดยให้ บุ คลากรเป็ น
คณะกรรมการต่าง ๆ (สวท.1.1.4-27) รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าส านั กฯ (สวท.1.1.4-28) เพื่อการให้ บริการ มี การประเมินความพึ งพอใจของผู้ ใช้บริการ เพื่ อน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสานักฯ ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น (สวท.1.1.4-29)
4.7 หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้รอง ผู้อานวยการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ (สวท.1.1.4-30) มีการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจและมอบหมายงานให้แก่บุคลากร เช่น
แต่งตั้งให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ (สวท.1.1.4-31) โดยอิสระตามสมควร รวมถึงมอบอานาจ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการบริหารงานภายใต้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ (สวท.
1.1.4-32) ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (สวท.1.1.4-33) ระเบียบการใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 (สวท.1.1.4-34) โดยบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ใช้อานาจ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
4.9 หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานอย่างเท่าเทียม ให้บุคลากรได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพเพิ่มขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.1.1.4-35) และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดย
ไม่จากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.1.1.4-36)
4.10 ห ลั ก มุ่ ง เน้ น ฉั น ท ามติ (Consensus Oriented) ผู้ บ ริ ห ารส านั กฯ มี ก ระบวนการ
ขอฉันทามติโดยให้บุคลากรในสานักวิทยบริการฯ ร่วมกันตัดสินใจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันปฏิบัติงาน (สวท.1.1.4-37) ของสานักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติ
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง สานักฯ ได้ดาเนินการ คือ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักฯ (สวท.1.1.5-1) กาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักฯ โดยจัดทาแผนจัดการความรู้ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 (สวท.1.1.5-2) กาหนดประเด็นความรู้ที่สนับสนุนพันธกิจของ
สานักฯ คือ กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหารและบริการสารสนเทศ”
ซึ่งมีป ระเด็น ความรู้ย่อย คื อ 1) งานธุรการ 2) งานเทคนิคสารสนเทศ 3) งานบริการสารสนเทศ และ 4) งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้ที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
5.2 กาหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของสานักฯ ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการ
ความรู้ฯ (สวท.1.1.5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ได้รับจากการเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา
ของบุคลากรสานักฯ โดยจัดโครงการจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่ บ ทเรี ย นออนไลน์ โดยจั ด เป็ น 2 กิ จกรรม กิ จกรรมที่ 1 เรื่อ งการพั ฒ นา
Chatbot ระหว่างวัน ที่ 13-14 กุมภาพัน ธ์ 2563 (สวท.1.1.5-4) และกิจกรรมที่ 2 เรื่องการรวบรวมเผยแพร่
บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 (สวท.1.1.5-5) เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการพัฒนา Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
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5.4 มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการนาความรู้จากโครงการ
จัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒ นา Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่
บทเรียนออนไลน์ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศจากความรู้ที่ได้มาพัฒนาการทางานให้มีป ระสิทธิภาพ โดยจัดทา
เป็นบทเรียนออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผ่านทางเว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.5-6) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
จั ดการเรี ย นการสอนของนั กศึ กษาและอาจารย์ ที่ ผู้ เรียนสามารถเรีย นรู้ได้ ทุ กที่ ทุ ก เวลา และตอบสนองต่ อ
สภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและสังคมในช่วงการะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ
ได้รับ แนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีความถูกต้อง จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการการจัดการความรู้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คือ
6.1 มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 อีกทั้งได้วางแผนกรอบ
อัตรากาลังและตาแหน่งเพิ่มใหม่ ของบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความ
ต้องการในอนาคต 5 ปี ข้ างหน้ า เพื่ อ ใช้ ในการวางแผนความต้องการ ด้ านบุ ค ลากรในส านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 และได้มีการวิเคราะห์งาน โดยกาหนดขอบข่าย พันธกิจ และภาระหน้าที่
รวมถึงการกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ไว้ชัดเจน (สวท.1.1.6-1) จัดทาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2563 โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพื่อ
นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (สวท.1.1.6-2)
6.2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
6.2.1 มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และกาหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อรับสมัครสอบแข่งขัน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สวท.1.1.6-3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.1.1.6-4) อย่างเป็นระบบ
6.2.2 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ าร่ ว ม อบรม สั ม มนาทั้ งในโครงการ/กิ จ กรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.6-5) และตามคาสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1.6-6) อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง/ปี
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กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วม อบรม สัมมนำทั้งในโครงกำร/กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2562
เรื่อง
หน่วยงำนที่จัด
วัน เดือน ปี
สถำนที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
โครงการสั ม มนาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 - 7 มิถุนายน ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย 1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 34
2562
กรุงเทพมหานคร
2. น.ส.จันทร์จิรา เกตุยา
หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิด
3. น.ส.นฤมล สุขเกษม
ใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
4. น.ส.พิชญนันท์ พรมพิทักษ์
5. น.ส.หทัยรัตน์ เสวกพันธ์
6. น.ส.อณุภา ทานะรมณ์
7. นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จานรักษ์โลก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า 21 มิถุนายน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือ 1. นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง
ผักตบชวา
บ้านหนองเครือบุญ
2562
บุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
2. น.ส.ชวนชม สมนึก
3. นางปิติรัตน์ อินทุม
4. น.ส.หทัยรัตน์ เสวกพันธ์
5. น.ส.นฤมล สุขเกษม
ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 22 กรกฎาคม ห้ อ งประชุ ม ดร.ไสว สุ ท ธิ พิ ทั ก ษ์ ชั้ น 7 1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ครั้งที่ 6 (ประจาปี 2562)
2562
ศู น ย์ เรี ย นรู้ แ ละหอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย 2. น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์
ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
3. น.ส.จันทร์จิรา เกตุยา
ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การด าเนิ น งาน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวน 26 กรกฎาคม ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ ส ว น สุ นั น ท า 1. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
ระบบจั ด เก็ บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรู ป สุนันทา
2562
กรุงเทพมหานคร
2. น.ส.วรนุช ล้อมวงศ์
อิ เ ล็ ก ท รอนิ กส์ ต ามโครงการพั ฒ น า
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”
อบรมเทคนิค การท าผลงานสายสนั บ สนุ น เพื่ อ ส านั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
13 กันยายน
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช บุคลากร 20 คน
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2562

ภัฏเทพสตรี
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เรื่อง
หน่วยงำนที่จัด
อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สีเขียว ปี 2562
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การสัมมนา เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน

วัน เดือน ปี
28 – 29
ตุลาคม 2562

สถำนที่
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ศู น ย์ เรี ย นรู้ แ ละหอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย 1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน
ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
3. น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์
29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บุคลากรทุกคน
31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บุคลากรทุกคน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และ ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
สถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17 – 20
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พฤศจิกายน
2562
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ 3 – 6 ธันวาคม ส านั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2562
จังหวัดพิษณุโลก และเมืองสิ่ งแวดล้อมที่
ยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย

บุคลากร
จานวน 18 คน

ศึ ก ษ าดู งาน แ ละแลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้
ส านั กงาน สี เ ขี ยว ณ ส านั กห อ สมุ ด
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
และเมื อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น เทศบาล
เมืองน่าน จังหวัดน่าน

บุคลากรทุกคน
จานวน 25 คน

ประชุมรับฟังคาชี้แจงการบันทึกข้อมูลลงระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
eMENSCR ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

26 ธันวาคม
2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

น.ส. พิชญนันท์ พรมพิทักษ์

น.ส. อณุภา ทานะรมย์
นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว
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เรื่อง
หน่วยงำนที่จัด
วัน เดือน ปี
สถำนที่
ประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง “การดาเนิ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
15 – 17
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ กาญจนบุ รี จังหวัด
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ กาญจนบุรี
มกราคม 2563 กาญจนบุรี
th
พั ฒ น าก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ งที่ 4 0 (4 0
WUNCA)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Chatbot

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
13 – 14
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2563

อบรมการจัดทานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
เพื่อการเรียนรู้
สิงห์บรุ ี

19-20
กุมภาพันธ์
2563

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
3. อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
4. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
5. นายธงชัย ไสวงาม
6. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
7. น.ส.เพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
8. นางราตรี คงชุนทด
9. นางธนัญญา สุขอุดม
10. น.ส.สงวน ชื่นชมกลิ่น
บุคลากรทุกคน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด 1. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
สิงห์บุรี
2. น.ส.สุกัญญา บุญทวี
3. น.ส.นฤมล สุขเกษม
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6.3 มีการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาผลงาน เพื่อกาหนดระดับ
ตาแหน่ง และการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (สวท.1.1.6-7) มีการคัดเลือกบุคคล
ให้ ได้ รับ รางวัล ประกอบด้ว ยเพชรเทพสตรี บุ คลากรคุณ ภาพ (TRU Ouality award) และบุค ลากรผู้ มี ค วาม
จงรักภักดีต่อองค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) โดยสานักฯ มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี จานวน 1 คน ตาม
หนั งสื อเชิญ รับ มอบเข็ม “เพชรเทพสตรี ” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 (สวท.1.1.6-8) บุค ลากรคุณ ภาพ (TRU
Ouality award) จ านวน 2 คน ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี เรื่อง รายชื่อ ผู้ ได้รับ คัด เลื อ กเป็ น
บุคลากร คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 (สวท.1.1.6-9) และบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
(ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) จานวน 3 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 (สวท.1.1.6-10)
ในส่วนของสานักวิทยบริการฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกาลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากร ตามคาสั่งที่
026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สานักวิทยบริการฯ (สวท.
1.1.6-11) ดาเนิ น การสร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่ง
พักผ่อนและจัดกิจกรรม (สวท.1.1.6-12) จัดสวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ
กาแฟ โอวัลติน น้าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น (สวท.1.1.6-13) และได้นากระเช้าเยี่ยมบุคลากรยาม
เจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการทางาน (สวท.1.1.6-14) จัดหาเครื่องวัดความดัน
โลหิต และเครื่องชั่งน้าหนัก เพื่อให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (สวท.1.1.6-15) การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
ผู้เกษียณอายุราชการ (สวท.1.1.6-16) เป็นต้น
6.4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทารายงาน
ข้อมูลและผลการดาเนิ น งาน ของ สานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 5.1 ด้ำนบุคลำกร เสนอต่อคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 (สวท.
1.1.6-17) และนาเสนอผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 (สวท.1.1.6-18 วาระที่ 4.6 รายงานผลการ
ดาเนิ น งาน ส่ ว นงานตามโครงสร้างการแบ่ งส่ว นราชการภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ประจาเดือน มกราคม 2563) และได้นาเสนอเพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป
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รำยงำนข้อมูลและผลกำรดำเนินงำน ของ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)
เสนอต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562
ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๕.๑ ด้ำนบุคลำกร
๕.๑.๑ กระบวนการพัฒนาบุคลากร
สานักฯ มีการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร คือ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
๑. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ของสานักฯ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑ดาเนินการได้ ๕ ข้อ = ๕ คะแนน
๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากร มีแผนการดาเนิ น
ดาเนินการได้ ๔ ข้อ = ๔ คะแนน
กิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากร ก าหนดเป้ า หมายเชิ งปริ ม าณ คื อ
ดาเนินการได้ ๓ ข้อ = ๓ คะแนน
บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับ
ดาเนินการได้ ๒ ข้อ = ๒ คะแนน
การพัฒนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ และมีจานวน
ดาเนินการได้ ๑ ข้อ = ๑ คะแนน
ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ ๙๕ ของบุ ค ลากรทั้ งหมด ส่ ว นเป้ าหมายเชิ ง
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณ ภาพ คื อ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริก ารต่ อ การให้ บ ริก ารของ
พิจารณาจากการดาเนินงาน บุ ค ลากร ๓.๕๑ ขึ้ นไป ซึ่งจากผลการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ในรายการต่อไปนี้
ผู้ใช้บริการ ปี การศึกษา ๒๕๖๑ ด้านบุคลากร ได้ผลการประเมิน
๑. การจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ความพึงพอใจ ๔.๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
ระดับต่างๆ
๒. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร ใน
๒. การจั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นการ ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ส านั กฯ มี การจั ดสรรงบประมาณส าหรั บพั ฒนา
พัฒนาศักยภาพและบุคลากร
บุ คลากรใน ๓ กิ จกรรม คื อ กิ จกรรมหลั ก : โครงการพั ฒนาบุ คลากรสาย
๓. การฝึ กอบรม สัมมนาและศึกษาดู สนั บสนุ นเน้ นให้ เกิ ดศั กยภาพการท างานเพื่ อสนั บสนุ นพั นธกิ จของ
งานของบุคลากร
มหาวิทยาลัย กิจกรรมย่อย ๑) กิจกรรมพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุน
๔. การเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกมา จานวน ๑๔๘,๔๘๐ บาท ๒) เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงาน
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ภายนอก จานวน ๔๘,๖๒๐ บาท ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
๕. การประเมินสมรรถนะของบุคลากร ราชการ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. บุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย คนละ ๑ ครั้ง/ปี
๔. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เช่น กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้น
๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่ ง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ได้
ประยุกต์หัวข้อที่ต้องประเมินตามสมรรถนะหลักในข้าราชการพล
เรือน
ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน
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ตัวชี้วัด/เกณฑ์กำรให้คะแนน
๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๕.๑ ด้ำนบุคลำกร
๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้ผลการคานวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของ
ตัวชี้วัด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
B =
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
B
A=
X ๕
๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเทียบกับ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่กาหนดให้คะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับ ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
1. ค่ าใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
หมายรวมถึ ง ทุ นส่ งเสริ มศั กยภาพบุ คลากรสาย
สนับสนุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงาน อบรม
ประชุ ม สั มมนาทางวิ ชาการ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ไม่รวมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
๒. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด หมายถึง
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒
๕.๑.๓ ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
(ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน)
วิธีกำรคำนวณ
ร้อยละ =

จานวนบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
จานวนบุคลากรทั้งหมด

X ๑๐๐

คะแนนกาหนดให้คะแนนเต็ม ๕ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๐
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
จานวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งหมด ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผลกำรดำเนินงำน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สานักฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน ๒๒ คน ได้ จั ดสรรงบประมาณส าหรั บพั ฒนา
บุคลากร ใน ๓ กิจกรรม จานวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗,๑๐๐ บาท
เบิ กจ่ ายงบประมาณ จ านวน ๒๑๗,๐๔๑ บาท (ร้ อยละ
๙๙.๙๗)
๒๑๗๐๔๑
๒๒

B =
A=

๙๘๖๕.๕๐
X ๕ = ๒๔.๖๖
๒,๐๐๐
ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน

ใน ปี งบ ป ระมาณ ๒๕๖๒ ส านั กฯ มี บุ คลากร
ปฏิบัติงาน จานวน ๒๒ คน ซึ่งบุคลากรของสานักฯ ได้รับ
การพัฒนา จานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ =

๒๒
๒๒

X ๑๐๐ = ๑๐๐

ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน
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เป้ำหมำย
ลำดับ
1.

2.

3.

4.

5.

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ภายใน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนบริหารความ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2563 บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตั ถุประสงค์
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานักงานสีเขียว
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
และเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2562
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Chatbot
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
จานวนองค์ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ผลกำรดำเนินงำน

เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
ปริมำณ คุณภำพ ปริมำณ คุณภำพ
22 คน
1

22 คน
1
90

22 คน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
90.6

22 คน
80

22 คน

หน่วยงำนที่จัด

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
93.60

22 คน
80

สานักวิทยบริการและทคโนโลยี
สารสนเทศ
100

22 คน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
80

1 เรื่อง

89.6
1 เรื่อง

80

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
96.2
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7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมิน
คุณภำพ สานักวิทยบริการฯ มีการดาเนินการ คือ
7.1 กำรควบคุมคุณภำพ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและดาเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท.1.1.7-1) กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อ รองรับการประกัน
คุณภาพภายใน (สวท.1.1.7-2) กาหนดปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-3)
และแต่ งตั้งคณะกรรมการการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสานักวิทยบริการฯ พร้อมกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท.1.1.7-4) แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท.1.1.7-5) และมี
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.7-6) มีการกาหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สวท.1.1.7-7) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.7-8) พร้อมทั้งได้
กาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงานตามตัวบ่ งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณ ภาพภายใน หลั งจากนั้นได้จัด
ประชุมประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในสานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (สวท.1.1.7-9)
7.2 กำรตรวจสอบคุณภำพ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน
ประกอบด้ ว ย มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพพร้ อ มก าหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (สวท.1.1.7-10)
คณะกรรมการกากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท.1.1.7-11) นาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2561 (สวท.1.1.7-12) มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-13) มีการ
กาหนดปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท.1.1.7-14) เพื่อติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ วัน ที่ 17-19 มิถุน ายน 2563 ได้ จัดประชุมเพื่อทาความเข้าใจตามองค์ป ระกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ชี้แจงถึงผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 และแบ่ งกลุ่ ม พิ จ ารณา ทบทวนผลการด าเนิ น การ ตามที่ ได้ ก าหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 จัดเก็ บหลักฐานผล
การด าเนิ น งานให้ เป็ น ระบบตามตั ว บ่ งชี้ หลั งจากนั้ น ให้ ตั ว แทนผู้ รับ ผิ ด ชอบแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ น าเสนอผลการ
ดาเนินงานและเอกสารหลักฐาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้ วนของผลการดาเนินงาน อีกทั้งได้มีการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักฯ ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-15) เพื่อรองรับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
7.3 กำรประเมินคุณภำพ จากรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 (สวท.1.1.7-16) ได้นาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่ อพิ จารณา 4.2 และจั ดท าแผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาประจาปี การศึ กษา 2562 (จากผลประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561) (สวท.1.1.7-17) พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-18) รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระเบี ยบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่ อพิจารณา 4.3 รายงานผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-19) จัดทา
สรุปผล
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ติดตามการดาเนินงานของสานักฯ ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.7-20) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้ง
ที่ 5/2563 เมื่ อวั น ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระเบี ยบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่ อพิ จารณา 4.4 สรุ ปผลติ ดตามการ
ดาเนินงานของสานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6
เดือน) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.7-21)
กำรบรรลุเป้ำหมำย
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจของสานัก ซึ่งสานักวิทยบริการฯ ได้กาหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 7 ข้อ และสามารถดาเนินการ
ครบ 7 ข้อ
กำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
7 ข้อ

คะแนนที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลข
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
สวท.1.1-1-1 ยุทธศาสตร์การดาเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
สวท.1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561–2565)
สวท.1.1-1-3 การประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครั้งที่ 7/2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 4.1 แผนยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2561-2565
สวท.1.1-1-4 คณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการเงินของสานักวิทยบริการฯ คาสั่งที่ 043/2561 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
สวท.1.1-1-5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2561-2565
สวท.1.1-1-6 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1-1-7 การประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25
กั น ยายน 2562 ระเบี ย บวาระที่ 4 เรื่อ งเสนอเพื่ อ พิ จ ารณา แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ 2563
สวท.1.1-1-8 มหาวิทยาลัยนาเสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ครั้ งที่ 11/2562 วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2562 ระเบี ย บวาระที่ 4.4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการ
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบชัดเจน
สวท.1.1-2-2 รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
สวท.1.1-2-3 น าผลการตรวจติ ด ตามเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกาประจ าส านั ก วิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ
ที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
สานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1-2-4 รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 38 จัดทาโดย
กองนโยบายและแผน
สวท.1.1-2-5 รายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่ าย
NAGA รายงานการตัดจ่ายประจาวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด ผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1-2-6 เสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน
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สวท.1.1-2-7
เสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการ
ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจาเดือน
สวท.1.1-2-8
รายงานประจาปี 2562 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
สวท.1.1-2-9
บันทึกข้อความส่งรายงานประจาปี 2562 เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
สวท.1.1-2-10 เผยแพร่รายงานประจาปี 2562 สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์สานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.3-1
แต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริห ารความเสี่ ยง โดยมีผู้ บริห ารและตัว แทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานใน
ระดับมหาวิทยาลัย
สวท.1.1.3-2
ค าสั่ ง ที่ 049/2561 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
สวท.1.1.3-3
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1.3-4
นาเสนอแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 4.4 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563
สวท.1.1.3-5
บันทึกข้อความส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2562
สวท.1.1.3-6
รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12 เดือน)
สวท.1.1.3-7
นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่
10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 4.3 เรื่อง
รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562
สวท.1.1.3-8
บันทึกข้อความส่งรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12
เดือน) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
สวท.1.1.3-9
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563 สาหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี
สวท.1.1.3-10 นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.6 รายงานการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับ
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี
สวท.1.1.3-11 บันทึกข้อความส่งรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2563 สาหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ระยะครึ่งปี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
สวท.1.1.4-1
รายงานการการจัดประชุมบุคลากร วันที่ 26 กันยายน 2562
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สวท.1.1.4-2 Facebook สานักวิทยบริการ ฯ
https://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX
สวท.1.1.4-3 Facebook กลุ่มบุคลากร สานักวิทยบริการฯ
https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa =SEARCH_BOX
สวท.1.1.4-4 Line กลุ่มบุคลากร สานักวิทยบริการฯ
https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa =SEARCH_BOX
สวท.1.1.4-5 การลงนามรับเรื่องต่าง ๆ
สวท.1.1.4-6 คาสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
สวท.1.1.4-7 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ที่กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติ
แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัด
สวท.1.1.4-8 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 กาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา
การปฏิบัติแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัด
สวท.1.1.4-9 ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายชื่อห้องสมุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจาปี 2562
สวท.1.1.4-10 เกียรติบัตรรางวัล ชมเชยประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒ นธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2562
สวท.1.1.4-11 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562
สวท.1.1.4-12 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1.4-13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เป็นประจา
ทุกเดือน
สวท.1.1.4-14 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
สวท.1.1.4-15 การให้ ผู้ใช้บ ริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดาเนินการสั่งซื้อ ทรัพยากรตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
สวท.1.1.4-16 การออกร้านจาหน่ายหนังสือ
สวท.1.1.4-17 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต อสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาป
ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 4.31 จาก 5 คะแนน
สวท.1.1.4-18 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ในปีการศึกษา 2560 และ 2561
สานักวิทยบริการฯ ผ่านการประเมินในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5 คะแนน
สวท.1.1.4-19 ผลการประเมินผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.889) จากระดับคะแนน
เต็ม 5
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สวท.1.1.4-20 รายงานข้ อ มู ล และผลการด าเนิ น งานของส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผล
การตรวจติดตามผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 สานักวิทยบริการฯ ในภาพรวมได้รับ
คะแนน 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ในระดับดีมาก
สวท.1.1.4-21 การติดตั้งกล้องวงจรปิด
สวท.1.1.4-22 การติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ด้วยระบบบาร์โคด และ RFID เพื่อคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ
สวท.1.1.4-23 การดูแลรักษาลิฟต์
สวท.1.1.4-24 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
สวท.1.1.4-25 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.4-26 รายงานการใช้งบประมาณรายเดือนให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
เพื่อพิจารณาและรับทราบ
สวท.1.1.4-27 คาสั่งบุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
สวท.1.1.4-28 อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.4-29 การประเมิน ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บ ริการเพื่ อนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.4-30 การมอบหมายความรับผิดชอบให้รอง ผู้อานวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการ
สวท.1.1.4-31 การแต่งตั้งให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ
สวท.1.1.4-32 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
สวท.1.1.4-33 ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ
สวท.1.1.4-34 ระเบียบการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556
สวท.1.1.4-35 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 2563
สวท.1.1.4-36 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา
สวท.1.1.4-37 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน
สวท.1.1.5-1
คาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.5-2
แผนจัดการความรู้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565
สวท.1.1.5-3
แผนปฏิ บั ติการ โครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ปี
2563
สวท.1.1.5-4
โครงการจั ดการความรู้ ส านัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เรื่อง การพั ฒ นา
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนา Chatbot ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563

83
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
สวท.1.1.5-5
โครงการจั ดการความรู้ ส านัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เรื่อง การพั ฒ นา
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บ ทเรี ย นออนไลน์ กิ จ กรรมที่ 2 เรื่ อ งการรวบรวม
เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563
สวท.1.1.5-6
การรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทาเป็นบทเรียนออนไลน์
เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ผ่านทางเว็บไซต์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมนู บทเรียนออนไลน์ ม.
ราชภัฏเทพสตรี URL : http://library.tru.ac.th/index.php/e-learning.html
สวท.1.1.6-1
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
สวท.1.1.6-2
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปีงบประมาณ 2563
สวท.1.1.6-3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563
สวท.1.1.6-4
ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ านการสอบแข่ งขั น เพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ าปฏิ บั ติ งานเป็ น พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
สวท.1.1.6-5
บุคลากรเข้าร่วม อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยจัด ในปีการศึกษา 25623
สวท.1.1.6-6
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรไปราชการ
สวท.1.1.6-7
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาผลงาน เพื่อกาหนดระดับตาแหน่ง และการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
สวท.1.1.6-8
หนังสือราชการ เรื่อง เชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
สวท.1.1.6-9
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร คุณภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
สวท.1.1.6-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562
สวท.1.1.6-11 คาสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการ สานักวิทยบริการฯ
สวท.1.1.6-12 ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม
สวท.1.1.6-13 การจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น
สวท.1.1.6-14 กระเช้าเยี่ยมบุคลากรยามเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการ
ทางาน
สวท.1.1.6-15 เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้าหนัก
สวท.1.1.6-16 การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ
สวท.1.1.6-17 รายงานข้อมูลและผลการดาเนินงาน ของ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน
2562) เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562
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สวท.1.1.6-18 การนาเสนอผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563
วาระที่ 4.6 รายงานผลการดาเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาเดือน มกราคม 2563 (รายงานผล
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานักงานสีเขียว สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย วันที 3-6 ธันวาคม
2562)
สวท.1.1.7-1
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-2
เป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน
สวท.1.1.7-3
ปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-4
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักวิทยบริการฯ พร้อม
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ที่ 047/2561, และ 049/2561
สวท.1.1.7-5
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สวท.1.1.7-6
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
สวท.1.1.7-7
ประกาศนโยบายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา
2562
สวท.1.1.7-8
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-9
ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในสานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจง
ความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
สวท.1.1.7-10 คณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูที่ สวท.1-1-7-4
สวท.1.1.7-11 คณะกรรมการกากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ
สวท.1.1.7-12 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
สวท.1.1.7-13 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-14 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-15 รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักฯ ปีการศึกษา
2562
สวท.1.1.7-16 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561) สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สวท.1.1.7-17 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
สวท.1.1.7-18 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 4958
สวท.1.1.7-19 รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.3 รายงานผลการ
ดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Improvement Plan) ประจาปี
การศึกษา 2562
สวท.1.1.7-20 สรุปผลติดตามการดาเนินงานของสานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1
มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เอกสารที่ 11 หน้า 60-64
สวท.1.1.7-21 รายงานผลต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก วิท ยบริก ารฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่ อ วัน ที่ 27
พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่ อพิจารณา 4.4 สรุป ผลติดตามการ
ดาเนินงานของสานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30
พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 59-64

