คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report) ของส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบั บ นี้ จั ด ท าขึ้น โดยมี จุ ด มุ่ งหมายที่ ส าคั ญ เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส านั ก ฯ ในรอบปี
การศึ ก ษา 2562 ระหว่ าง 1 มิ ถุ น ายน 2562- 31 พฤษภาคม 2563 และรองรับ การตรวจประเมิ น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายใน เพื่ อ ที่ ส านั ก ฯ จะได้ น าผลการประเมิ น มาใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนและปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานของสานักฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป การดาเนินงานประกันคุณภาพของสานักฯ ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งในด้านการดาเนินงานและการจัดทารายงานการประเมินตนเองจากบุคลากร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสานักฯ สานักฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านผู้ ไว้ ณ โอกาสนี้ หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนางานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 พฤษภาคม 2563
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้น
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
ชื่อหน่วยงำน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง

321 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบเพราะ
ขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ ในด้านการดาเนินงาน ดังนั้น เริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนั งสื อไว้ที่ ห้ องพั กครูห รือ
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 ซึ่งได้รั บ
เงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุ ณ หญิ งบุ ญ ฉวี พรหมโมปกรณ์ กิ จ ได้ ย้ ายห้ อ งสมุ ด ไปอยู่ ที่ ชั้ น 2 อาคาร 2 มี ข นาด 3
ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง ได้มี
การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000 บาท และ
วิทยาลัยครูเทพสตรีจ่ายสมทบ 100,000 บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 24 กันยายน 2517 และเปิดใช้เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2517
พ.ศ. 2540 อาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างหอสมุดขึ้นมา
เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542
พ.ศ. 2547 สถาบั น ราชภัฏ เทพสตรี เปลี่ ย นสภาพเป็ นมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพส ตรี จึงได้ มีก ารปรับ
โครงสร้างสานักวิทยบริการ เป็น “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ประวัติกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในสำนักวิทยบริกำรฯ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี มีพัฒ นาการจากห้ องสมุด
ธรรมดา (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหำคม พ.ศ.2538 ได้เริ่มนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
(Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสาหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม
ระบบการจัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module), โปรแกรมสาหรับ
สืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรมสาหรับงานบริการ
ยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ โดยมี
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คอมพิ วเตอร์ แม่ข่าย 1 เครื่อ ง และคอมพิ วเตอร์ลู กข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้ งระบบห้ องสมุดอัตโนมั ติ
จานวนเงิน 1,354,550 บาท)
กันยำยน พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเป็น 16 User
License (งบประมาณ 395,100 บาท)
ตุลำคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงาน
สร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จานวน 4 เครื่อง
มิถุนำยน พ.ศ.2540 เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตุ ล ำคม พ.ศ.2540 เปลี่ ย น Server Compaq ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพิ่ ม ลู ก ข่ า ยประจ า ฝ่ า ย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ CDRom stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า 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 าร
โสตทัศนวัสดุ และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทาฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม
เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลั ยอื่น และได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดาเนินงานและบริการ
พ.ศ.2542 ได้ป รับ ขยายและปรับ ปรุงแม่ข่ายระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความ
จาเป็นต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ
ขยายขี ด ความสามารถของเครื อ ข่ ายระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ จ ากระบบ Dynix เป็ น ระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ Horizon
สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้นเป็น
30 เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สาหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท)
เมษำยน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CDROM Network
พฤศจิกำยน พ.ศ.2545 ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุ ดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอื่นๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล Z39.5
กันยำยน พ.ศ.2548 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน 7 เครื่อง จานวน 5 เครื่อง ใช้บริการ CD-Multimedia
จานวน 2 เครื่อง ใช้สาหรับผู้ปฏิบัติงานจัดทาเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ
มิถุนำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน 5 เครื่อง จานวน 2 เครื่อง ใช้สาหรับบริการยืม -คืน
ห้ อ งฝึ ก อบรม 1 เครื่ อ ง ผู้ บ ริ ห าร 2 เครื่ อ ง ส าหรั บ เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เปลี่ ย น URL เป็ น
http://library.tru.ac.th
กันยำยน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน 1 เครื่อง สาหรับบริการห้อง AV2
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กุมภำพัน ธ์ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน 12 เครื่อง ใช้สาหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง/
บริการยืม -คืน 2 เครื่อง/ สืบ ค้น ข้อมู ล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6
เครื่อง
พฤษภำคม พ.ศ.2550 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจานวน 16 เครื่อง สาหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พฤศจิกำยน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 3 เครื่อง สาหรับปฏิบัติงานธุรการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จานวน 1 ชุด สาหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวำคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโต๊ะทางาน/ คอมพิวเตอร์ จานวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37 นิ้ว
จานวน 1 ชุด สาหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดโต๊ะทางานคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จานวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจากบริษัท
บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จากัด
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จานวน 1 ชุด สาหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกรำคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จานวน 10 ชิ้น สาหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จานวน 2 เครื่อง สาหรับปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนำคม พ.ศ.2551 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จานวน 16 เครื่อง สาหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พ.ศ. 2552 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจานวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ
พ.ศ. 2553 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สาหรับดาเนินงานส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 36 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2554 จัดซื้อจอคอมพิ วเตอร์ จานวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสาหรับการสืบค้นสารสนเทศ และ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จานวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สาหรับการรักษาความปลอดภัยภายในสานัก
วิทยบริการฯ จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จานวน 2 เครื่อง สาหรับฝึกอบรมและนาเสนอมัลติมีเดีย และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต
พ.ศ. 2557 เพิ่มการให้บริการให้สนองความต้องการโดยการจัดทาห้องละหมาด ห้อ งสวดมนต์ ทาสมาธิ
ห้ องเฉลิ มพระเกีย รติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว และเมื่อ วัน ที่ 17 สิ งหาคม 2557 ส านั กวิท ยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับบริจาคห้องสมุด Digital สร้างสุข โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้มอบห้องสมุด
ดิจิตอลในรูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา
พ.ศ. 2558 จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนามาใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม จัดซื้อกล้อง DSLR จานวน 1
ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชารุด และไม่คุ้มทุนในการซ่อม จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ 3
มิติ) จานวน 1 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สาหรับทา E-Book จานวน 2 เครื่อง
พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้ บริการ ได้แก่ ระบบ
ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ พ ร้ อ มระบบ RFID จ านวน ๑ ระบบ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ จ านวน ๑๐ เครื่ อ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว น ชนิ ด ตั้ งพื้ น หรื อ แขวน ขนาด ๒๔,๔๐๐ บี ที ยู จ านวน ๑๐ เครื่อ ง เครื่ อ ง
สแกนเนอร์สาหรับทา E-book จานวน ๒ เครื่อง เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๓ มิติ จานวน ๑ เครื่อง
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กล้ อง DSLR พร้ อม เลนส์ EF-S ๑๘-๕๕ mm. จานวน ๑ ตัว เครื่องฉายภาพทึบ แสง Visualizer จานวน ๑
เครื่อง เครื่องพิมพ์ Laser all in one จานวน ๑ เครื่อง และเพิ่มการให้บริการเพื่อสนองความต้องการโดยการ
จัดทามุมการ์ตูน ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร ๘ ชั้น จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนามาใช้แทนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๐ เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม
จัดซื้อกล้อง DSLR จานวน ๑ ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชารุด และไม่คุ้ มทุนในการซ่อม จัดซื้อเครื่องฉาย
ภาพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ ๓ มิติ) จานวน ๑ เครื่อง จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สาหรับทา E-Book จานวน ๒
เครื่อง
พ.ศ. 2559 จั ดซื้อเคาท์เตอร์บริการ จานวน 3 ชุด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเคาท์เตอร์เดิม
จั ด ซื้ อ ชั้ น วางซี ดี ร างเลื่ อ น แบบเลื่ อ นด้ านกว้ าง จ านวน 6 ชุ ด เพื่ อ ใช้ จั ด แสดงสื่ อ การศึ ก ษา จั ด ซื้ อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จานวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นตามชั้น จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จานวน 2 ชุด
เพื่ อใช้เป็ น สื่ อประกอบการจั ดกิจ กรรม จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้ องสมุดมีชีวิต จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของห้องสมุด
พ.ศ. 2560 ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่อง ชุดชมสื่ อมัล ติมีเดีย ประกอบนิทรรศการ จานวน 2 ชุด ชุดโต๊ะประชุมกลุ่ มส าหรับ สื บค้น
จานวน 1 ชุด ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ จานวน 1 ระบบ ล็อคเกอร์
เก็บของสาหรับผู้ใช้บริการ จานวน 6 หลัง เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง บอร์ด
ประชาสัมพัน ธ์ จานวน 4 ชุด เครื่องพิมพ์ช นิดเลเซอร์สี จานวน 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
หน้าจอสัมผัส จานวน 8 เครื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 8 เครื่อง ที่แขวนหนังสือพิมพ์ จานวน 4 ชุด
รถเข็นหนังสือ จานวน 2 คัน หุ่นโชว์ จานวน 2 ตัว เก้าอี้สานักงาน จานวน 25 ตัว โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด ตู้
โชว์ จานวน 2 ตู้ และชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จานวน 4 ชุด และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้
เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ. 2561 จัดหาระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library ๑ ระบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ตู้น้าเย็นพร้อมเครื่องกรองน้า 1 ชุด กล้องถ่ายวีดิโอ 1 ชุด เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 ตัว
ประตูตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุดแบบปีกนก 1 ชุด ประตูป้องกันการขโมยสื่อ 1 คู่ และเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่ ว น 22 เครื่ อ ง และเป็ น เจ้ าภาพการจั ด งานสั ม มนาเครือ ข่ า ยส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 จัดหาโต๊ะอัจฉริยะ จานวน 4 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 ชุด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน 8 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 1 ชุด ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จานวน 4 ชุด ชุดโซลาเซลล์ 8 แผง มิเตอร์ไฟฟ้า 1 ชุด เครื่องดักไขมัน 1 ชุด โทรสาร 1 เครื่อง พร้อม
ทั้งการขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย และผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานประจาและงบประมาณปรับปรุงพื้นที่บริการ
และห้องน้า จานวน 1,977,000 บาท เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 7 เครื่อง พัดลมโคจร จานวน 30
ตัว
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ผู้บริหำรงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน
ดังรายนามต่อไปนี้
2497 - 2501
2501 - 2502
2502 - 2503
2503 - 2505
2505 - 2522
2522 - 2533
2533 - 2536
2536 - 2537
2537 - 2539
2539 - 2542
2542 - 2546
2546 - 2556
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

อาจารย์ออมทรัพย์
อาจารย์สุนทรี
อาจารย์สวาท
อาจารย์สมัย
ผศ.วัลลภ
อาจารย์มนต์ฤดี
อาจารย์ชมภู
อาจารย์บุญเรือน
อาจารย์รชตกมล
อาจารย์ชมภู
ผศ.บุญเรือน
ผศ.ดวงใจ
ผศ.ศรีสุภา

คาอาจ
ศาสตร์สาระ
ฤทธิเกิด
เสยยงคะ
สวัสดิวัลลภ
วัชระประทีป
โชติจริยะ
จันทศรีคา
ยันต์ทอง
โชติจริยะ
จันทศรีคา
อมิตรพ่าย
นาคธน

คณะผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
3. อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
4. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่าพิรุณ
5. นายวิบูลย์
ศรีโสภณ
6. นางสาวชวนชม สมนึก
7. นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
8. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
9. นางสาวอณุภา ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวทางในการพัฒ นาสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้กาหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้

ปรัชญำ

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุน
มหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม

พันธกิจ
1. จั ดหา จัดเก็บ บ ารุงรักษา และให้ บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒ นาระบบการบริห ารจัดการองค์ก รที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศำสตร์

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน

แผนยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศำสตร์ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (พ.ศ. 2561-2565)
1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาครู
3. การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
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กำรบริหำรงำน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก ต่อมาได้รับอนุมัติให้แบ่ง
ส่ ว นราชการเป็ น ส านั ก งานผู้ อ านวยการ ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อ ง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เล่มที่ 131 ตอนที่ 80 ง ความในข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการ ในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสานักงานผู้อานวยการ
(โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2549
ลงวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี เรื่องการแบ่งส่ วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักงานผู้อานวยการ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2562
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
2. ผศ.ดร.มยุรี
รัตนเสริมพงศ์
3. อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน
4. นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
5. นางสาวชวนชม
6. นายประสิทธิ์
7. นางอัญชลี

สมนึก
อ่วมเนียม
เขื่อนขันธ์

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
และหัวหน้าส่วนงานธุรการ
หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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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
สารบรรณ

หน่วยบำรุงรักษำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
และช่วยกำรค้นคว้ำ

หน่วยสื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยบริกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำรใช้บริกำร

หน่วยตรวจสอบ
บำรุงรักษำ

หน่วยสำรสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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บุคลำกร
อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย

จานวน
จานวน

3
22

คน
คน

ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงำน

ข้ำรำชกำร ก.พ.

ลูกจ้ำงประจำ

-

-

สานักงานผู้อานวยการ
งานธุรการ
งานเทคนิคสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
1
1
6
10
4
22

รวม
1
1
6
10
4
22

ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและวุฒิการศึกษา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
นางสาวชวนชม สมนึก
นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
นางศศิภา
เกตุเจริญ
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
นายอานาจ
มะลิวัลย์
นางสาวเรวดี
วงษ์สุวรรณ
นางสาวนฤมล
สุขเกษม
นายธงชัย
ไสวงาม
นางสาวปิติรัตน์ อินทุม
นางธนัญญา
สุขอุดม
นางสาวจันทร์จิรา เกตุยา
นางสาวสงวน
ชื่นชมกลิ่น
นายประสิทธิ์
อ่วมเนียม
นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ
นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์

ตำแหน่ง
นักวิชาการบรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
จนท.บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นักวิชาการบรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์

วุฒิกำรศึกษำ
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คบ. (บรรณารักษศาสตร์)
คบ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ปวช. (บัญชี)
วศ.บ. (วิศวกรรมสารสนเทศฯ)
ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
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ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามตาแหน่งและวุฒิการศึกษา (ต่อ)
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วุฒิกำรศึกษำ
17 นางสาวสุกัญญา
บุญทวี
นักวิชาการสื่อโสต
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
18 นางชุลีรัตน์
จันทร์สว่าง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ศศ.บ. (บัญชี)
19 นางสิริมาตย์
จันทร์ขาว
จนท.บริหารงานทั่วไป บธบ. (บัญชีธุรกิจ)
20 นางราตรี
คงขุนทด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปวส. (บัญชี)
21 นางสาววรนุช
ล้อมวงศ์
บรรณารักษ์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
22 นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์
นวช.การเงินและบัญชี บธบ. (การเงินและบัญชี)

อำคำรสถำนที่
ส านั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดาเนินงานและบริการ
ดังนี้
อำคำรเก่ำ (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริกำร
1. บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการทาบัตรสมาชิก
บริการยืม–คืน
2. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสาหรับจัดนิทรรศการ
ชัน้ ที่ 2 บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี
2. บริการห้องฉายภาพยนตร์
3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์
อำคำรใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสำนักงำน
1. สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
3. บริการพื้นที่สาหรับค้นคว้าแบบกลุ่ม
4. มุมการ์ตูน
5. งานซ่อมบารุงทรัพยากรสารสนเทศ
6. ห้องประชุม
7. จุดบริการน้าดื่ม
ชั้นที่ 2 ส่วนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. บริการ CD – ROM Multimedia
2. บริการฐานข้อมูลกฎหมาย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
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3. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. บริ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากการสื บ ค้ น และส าเนาเอกสารจาก CD-ROM และเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตทางเครื่องพิมพ์
5. บริการห้องฝึกอบรม
6. ห้องสมุดสร้างสุข
7. บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และ e-book
ชั้นที่ 3 บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฎหมำย
1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
2. ห้องสมุดกฎหมาย
3. บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
ชั้นที่ 4 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000, 100, 200, 300 และ 400
2. มุมหนังสือคุณธรรม
ชั้นที่ 5 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 500 600
2. ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริกำรหนังสือทั่วไป ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.)
3. บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
4. ห้องละหมาด
5. ห้องสวดมนต์ ทาสมาธิ
ชั้นที่ 7 บริกำรหนังสืออ้ำงอิง วิทยำนิพนธ์ งำนวิจัย
1. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
2. บริการหนังสืออ้างอิง
3. บริการวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
4. ห้องประชุม
5. คลินิกวิทยานิพนธ์
ชั้นที่ 8 ส่วนสำรสนเทศท้องถิ่น
1. บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
2. ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
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งบประมำณ
1.กำรจัดสรรงบประมำณ
การจัดสรรงบประมาณ สานักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1.1 ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
1.2 นารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสาคัญตามความ
เหมาะสม
1.3 พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจาที่ได้รับ ตามความจาเป็นเร่งด่วนหรือตามความ
เหมาะสม
1.4 ดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจาปี
1.5 นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจาสานักฯ
มีกาหนดระยะเวลาดังนี้
1.5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการใช้จ่ายก่อนเดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ
1.5.2 งบบารุงการศึกษา (บกศ.) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน
กันยายนของแต่ละปีงบประมาณ
2. กำรควบคุมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณ
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ควบคุ ม การเบิ ก จ่ ายงบประมาณอย่ างเคร่ งครั ด ตามกฎระเบี ย บของฝ่ า ยการเงิน และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2.2 จัดทาแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
2.3 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
2.4 ประสานงานกับ หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้ องในมหาวิท ยาลั ย เช่น ฝ่ ายพั ส ดุ ฝ่ ายการเงิน ฝ่ าย
วางแผนและพัฒนา เป็นต้น
2.5 เมื่อจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
ถูกต้อง
2.6 ดาเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อทุกรายการ
2.7 ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.8 เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
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ตำรำงที่ 3 แสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
งบประมำณ

รวม

1. แผ่นดิน
2. บกศ.

4,214,220
521,200
4,735,420

รวมทั้งสิ้น

.

แผนภูมิที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62)

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ และได้นามา
บูรณาการเพื่อให้ เกิดคุณค่าแก่สานักฯ ทั้งในด้านบริห ารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ล ะโครงการจะได้รับการ
ประเมินสัมฤทธิ์ผลเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ
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ตำรำง 4 แสดงงบประมาณ จาแนกตามกิจกรรม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2562
งบประมำณ (บำท)
กิจกรรม

เงินงบประมำณ
แผ่นดิน
4,214,220

1. แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
กิจกรรมหลัก: กำรประกันคุณภำพ ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2,000
กิจกรรมหลัก: งำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.2 โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
684,800
1.3 เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง)
1.4 เครื่องโทรสาร
1.5 ชุดชมสื่อมัลติมเี ดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
1.6 ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)
1.7 มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อมติดตั้ง)
1.8 เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์
1.9 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
1.10 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล สาหรับ
งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. แผนงำน : ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก: จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.1 ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
374,500
2.2 ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
15,000
2.3 ดาเนินกิจกรรมจัดการความรูข้ องหน่วยงาน
20,000
2.4 กิจกรรม Green library : เพือ่ การอนุรักษ์พลังงานและ
104,300
สิ่งแวดล้อม
2.5 บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง
100,000
2.6 บริการสาธารณูปโภค
5,000
2.7 ดาเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส
15,280
2.8 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10 ครั้ง นิทรรศการเนื่องใน
115,000
โอกาสต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บริการ เปิด
ให้บริการล่วงเวลา
2.9 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e14,000
Library
2.10 จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
90,000

เงินนอก
งบประมำณ
ประเภท บกศ.
521,200
-

รวม
4,735,420

2,000
7,500
4,400
102,000
217,900
23,400
25,000
120,000

684,800
7,500
4,400
102,000
217,900
23,400
25,000
120,000

21,000

21,000

-

374,500
15,000
20,000
104,300

-

100,000
5,000
15,280
115,000

-

14,000

-

90,000
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ตำรำง 4 แสดงงบประมาณ จาแนกตามกิจกรรม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
2562 (ต่อ)
งบประมำณ (บำท)
กิจกรรม

เงินงบประมำณ
แผ่นดิน
4,214,220

เงินนอก
งบประมำณ
ประเภท บกศ.
521,200

รวม
4,735,420

2. แผนงำน : ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก: จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2.11 จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
1,837,240
1,837,240
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
2.12 จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
40,000
40,000
2.13 บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
150,000
150,000
2.14 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
40,000
40,000
2.15 ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
300,000
300,000
2.16 ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
90,000
90,000
กิจกรรมหลัก: โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเน้นให้เกิดศักยภำพกำรทำงำนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย
2.17 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
148,480
148,480
2.18 เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก
48,620
48,620
2.19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
20,000
20,000
รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน และงบ บกศ.)
4,735,420
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ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality
Assurance) ที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจของสานักฯ โดยมุ่งเน้น
ให้มีการกาหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการ
ประเมิน (Quality Assessment) ในระดับสานักฯ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักฯ จาแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
1. กลไกและระบบประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบด้วย
1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
2) มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อารดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3) มีกระบวนการในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของสานักฯ รับทราบและดาเนินการ
5) มีการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
2. กำรกำหนดควำมรั บ ผิด ชอบ ในระบอบกำรประกั น คุณ ภำพ ส านั ก วิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สานักฯ ได้กาหนดความรับผิดชอบในระบอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
1) ระดับสานักฯ ได้มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
โดยวิเคราะห์แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดทาแผนดาเนินงานประกันคุณภาพของสานักฯ
ดาเนินการตามแผนและประเมินแผน
2) คณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักฯ จะกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ

ผลกำรประเมินตนเองและผลกำรประเมินภำยในโดยคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัย
ปีกำรศึกษำ 2561
ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย
ปีการศึกษา 2561 ผู้ประเมินกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายใน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา
รศ.ดร.ดวงใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะพงษ์
นางสาวอณุภา

พงศ์พัฒนโยธิน
บุญกุศล
แดงขา
ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ปีกำรศึกษำ 2561
ตำรำง 1 ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
1. การบริการวิชาการ
1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

คะแนน

หมำยเหตุ

5

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
2. การบริหารจัดการ
2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน

5
5

2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

5
5
5

ตำรำง 2 กำรวิเครำะห์คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในระดับ หน่วยงำนตำมโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย ประจำปี
กำรศึกษำ 2561

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

-
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
(จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
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คำนำ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรับการ
ประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายงานผลการประเมินคุณภาพ พร้อมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ ประกอบด้วยแผนการพัฒนาจากผลการประเมิน โดยจัดทาขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อ
วางแผนและพัฒนาหน่วยงาน ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งระบุ กิจกรรม/ แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา เป้าหมาย / ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน รวมถึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบผลการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สำรบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถานที่ในการตรวจประเมิน
รอบปีการประเมิน
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับสานักประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาแนกตามข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

หน้ำ
๒
๓
๔
๔
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๙
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ส่วนที่ ๑
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
๑. วัน เดือน ปี ที่ตรวจประเมิน และสถำนที่ในกำรตรวจประเมิน
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๒. รอบปีกำรประเมิน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน
รศ. ดร.ดวงใจ บุญกุศล
อำจำรย์ปิยะพงษ์ แดงขำ
นำงสำวอณุภำ ทำนะรมณ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สังกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan) สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับสำนัก
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จำแนกตำมข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประกัน
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
คุณภำพ
๒๕๖๑
๑. การบริการ ผลการประเมิน ๕คะแนน
วิชาการ
จุดเด่น
๑. มีโครงการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ชุมชน หรือท้องถิ่น
๒. มีโครงการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๓. โครงการบริการวิชาการทาให้
ห้องสมุดมีชีวิต
๔. มีการบริการวิชาการที่แข็งแกร่ง และ
มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕. มีการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการที่
เคยจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน
สื่อสังคมต่างๆ

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
จัดกิจกรรม
มหำวิทยำลัย : บริการ
การพัฒนา
วิชาการ
ท้องถิ่น
แก่ชุมชน
ยุทธศำสตร์
และสังคม
สำนักฯ : การ
ให้บริการ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
สังคม

กิจกรรม/แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
๑. จัดทาเอกสาร
๑. จัดทาเอกสาร
เผยแพร่กจิ กรรมบริการ เผยแพร่กิจกรรมบริการ
วิชาการ
วิชาการ จานวน ๑ เล่ม
๒. จัดกิจกรรมสอนทา ๒. จัดกิจกรรมสอนทา
สมุดทามือจากผ้าทอ
สมุดทามือจากผ้าทอ
ท้องถิ่นให้กับประชาชน ท้องถิ่นให้กับประชาชน
เพื่อให้สามารถจัดทา
เพื่อให้สามารถจัดทา
เป็นของที่ระลึก เพื่อการ เป็นของที่ระลึกเพื่อการ
จาหน่าย ๑ ครั้ง
จาหน่าย ๑ ครั้ง
๓. กิจกรรมทาสมุดฉีก ๓. จัดกิจกรรมทาสมุด
จากกระดาษใช้แล้ว ๑ ฉีกจากกระดาษใช้แล้ว
หน้า เพื่อส่งเสริมด้าน
๑ หน้า เพื่อส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสี ด้านสิ่ง แวดล้อม
เขียว)
(ห้องสมุดสีเขียว) ๑
ครั้ง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ
ต.ค. ๒๕๖๒ ๑. คณะกรรมการ ผู้อานวยการ
-ก.ย.
บริการวิชาการของ และรอง
๒๕๖๓
สานักฯ
ผู้อานวยการ
๒. คณะกรรมการ
ห้องสมุดสีเขียว
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
ประกันคุณภำพ คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๑. การบริการ
วิชาการ (ต่อ)

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
๑. ควรต่อยอดโครงการบริการวิชาการ
โดยจัดทาเป็นผลงานบริการวิชาการ “รับ
ใช้สังคม”
๒. ควรเพิ่มประเด็นการพัฒนาให้มากขึ้น
เช่น ด้านเศรษฐกิจ โดยการสอนทาสมุด
ทามือจากผ้าทอท้องถิ่นให้กับชุมชนและ
นามาจัดจาหน่าย และด้านสิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสีเขียว)
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
๑. ควรมีการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้
ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ ปัจจัยนาเข้า
ด้านกระบวนการ และด้านผลที่ได้รับหรือ
ผลผลิต
๒. ควรให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกให้บริการวิชาการในการจัดห้องสมุด
ตามโรงเรียนต่างๆ

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ

กิจกรรม/แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
๔. กาหนดตัวบ่งชี้ใน ๔. สามารถดาเนิน
โครงการบริการ
โครงการบริการ
วิชาการให้
วิชาการให้ครอบคลุม
ครอบคลุมทั้ง ๓
ตัวบ่งชี้ทั้ง ๓ ด้าน
ด้าน คือ ปัจจัย
คือ ปัจจัยนาเข้า
นาเข้า ด้าน
ด้านกระบวนการ
กระบวนการ และ และด้านผลที่ได้รับ
ด้านผลที่ได้รับหรือ หรือผลผลิต
ผลผลิต
๕. รับสมัคร
๕. มีนักศึกษาที่มีจติ
นักศึกษาที่มีจิต
อาสาเข้ามามีส่วน
อาสาเข้ามามีส่วน
ร่วมออกให้บริการ
ร่วมในการออก
วิชาการการจัด
ให้บริการวิชาการใน ห้องสมุดกับโรงเรียน
การจัดห้องสมุดกับ เป้าหมาย อย่างน้อย
โรงเรียนเป้าหมาย ๕ คน

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กำกับติดตำม
ตรวจสอบ
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องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
คุณภำพ
๒. การบริหาร ผลการประเมิน ๕ คะแนน
จัดการ
จุดเด่น
๑. มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน “ห้องสมุด
สีเขียว” และมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้บริหารของสานักวิทยบริการฯ เปิดโอกาส
ให้บุคลากรของสานักทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
๓. มีการพัฒนาที่เป็นการบริการเชิงรุก เช่น การ
จัดนิทรรศการให้ความรู้แบบหมุนเวียน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผเู้ ข้าใช้บริการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมากขึ้น
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
๑. ควรสร้างสื่อวีดิทัศน์แนะนาสานักฯ ภาค
ภาษาอังกฤษมีข้อความภาษาไทยกากับเพิ่มเติม
หรืออาจเพิ่มภาษาจีนกากับ จะได้สอดคล้องกับ
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
๒. ควรมีการจัดทา Chatbot (คือ โปรแกรมที่
ถูกสร้างเพื่ออานวยความสะดวกในการช่วยตอบ
คือ จะช่วยตอบข้อความ คาถาม ให้ข้อมูล ให้
ความช่วยเหลือ และอื่นๆ ในเบื้องต้น) เพื่อ
ให้บริการแบบออนไลน์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ยุทธศำสตร์
ที่สอดคล้อง

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
กาหนด
มหำวิทยำลัย : นโยบายการ
การพัฒนา
พัฒนาองค์กร
ระบบบริหาร
โดยการนา
จัดการ
เทคโนโลยี
ยุทธศำสตร์
สารสนเทศมา
สำนักฯ : การ ใช้ในการ
พัฒนาระบบ
บริหารองค์กร
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๑. สร้างสื่อ
วีดิทัศน์แนะนา
สานักวิทย
บริการฯ ภาค
ภาษาอังกฤษ
๒. กิจกรรม
จัดการความรู้
การจัดทา
Chatbot เพื่อ
การให้บริการ

เป้ำหมำย/ผล ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ที่คำดว่ำ
ดำเนินกำร
จะได้รับ
๑. มีสื่อวีดิ
ต.ค. ๒๕๖๒ ๑. ทุกส่วนงาน
ทัศน์แนะนา -ก.ย.๒๕๖๓ ๒. คณะกรรมการ
สานักวิทย
จัดการความรู้
บริการฯ ภาค
ภาษาอังกฤษ
๑ เรื่อง
๒. มี Chatbot
เพื่อให้บริการ
แบบออนไลน์
ตลอด ๒๔
ชั่วโมง

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการฯ
และรอง
ผู้อานวยการฯ
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ที่
1

กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยใน
วงรอบปีกำรศึกษำ 2562
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
6 ข้อ
6 ข้อ 5 คะแนน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
กาหนดตัวบ่ งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่ สังคมและเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่ สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ
1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

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

องค์ประกอบ

2

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
2. มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการความสาเร็จของการปฏิบัติ / ดาเนินงาน
4. .มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อ
ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์
5 ข้อ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อานวยการ,
5 ข้อ 5 คะแนน รองผู้อานวยการ,
ธงไชย, ปิติรัตน์,
ชุลีรัตน์, ศศิภา
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ที่

องค์ประกอบ

2

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่ วยงานและสอดคล้ องกับวิสั ยทัศน์ ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้ งสอดคล้ องกับกลุ่ มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้ บรรลุ ผลตามตัวบ่ งชี้และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มสี ามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้ วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ

จำนวนข้อของตัว
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
บ่งชี้ตำมเกณฑ์ ปีกำรศึกษำ 2562
7 ข้อ
7 ข้อ 5 คะแนน ผู้อานวยการ,
รองผู้อานวยการ
อัญชลี, เรวดี,
สิริมาตย์,
สร้อยนภา, สงวน,
พิชญนันท์,
อณุภา, หทัยรัตน์,
ราตรี, วรนุช
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รำยชื่อคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
(จำกผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
๒. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
๓. อาจารย์ ดร.สุรยุทธ์ พานเทียน
๔. นางสาวชวนชม สมนึก
๖. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
๗. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
๘. นางสาวอณุภา ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่
๑. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ทุก ๖ เดือน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กบ.)
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รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Improvement Plan)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะ ๑๒ เดือน (ตำมระยะเวลำที่แต่ละคณะ/สำนัก/สถำบัน กำหนด)
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรประชุม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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1. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (Improvement Plan) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จำแนกตำมข้อเสนอแนะรำย
องค์ประกอบคุณภำพ
แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
กิจกรรม/
เป้ำหมำย/
คุณภำพ
ประกัน
แนวทำง
ผลที่คำดว่ำ
กำรศึกษำ (ตาม
คุณภำพ
กำรพัฒนำ
จะได้รับ
ข้อเสนอแนะ)
๑. จัดทาเอกสาร
๑. การบริการ จัดกิจกรรมบริการ ๑. จัดทา
วิชาการ แก่ชุมชน เอกสารเผยแพร่ เผยแพร่กจิ กรรม
วิชาการ
และสังคม

กิจกรรมบริการ
วิชาการ

บริการวิชาการ
จานวน ๑ เล่ม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

กำร
ดำเนินกำร
รำยละเอียด
(เครื่องหมำย)
ผู้อานวยการ
จัดทาผลงานบริการวิชาการในรูปแบบเอกสาร


ต.ค. ๒๕๖๒ ๑.
-ก.ย.๒๕๖๓ คณะกรรมการ ฯ และรอง
บริการวิชาการ ผู้อานวยการ
ของสานักฯ
ฯ
๒.
คณะกรรมการ
ห้องสมุดสี
เขียว

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

ผลกำรดำเนินงำน

จานวน ๑ เล่ม เพื่อเผยแพร่ในการ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผา่ นช่องทาง
เว็บไซต์สานักวิทยบริการฯ
http://library.tru.ac.th และ Facebook :
library.tru
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แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๒. จัดกิจกรรม
สอนทาสมุดทามือ
จากผ้าทอท้องถิ่น
ให้กับประชาชน
เพื่อให้สามารถ
จัดทาเป็นของที่
ระลึก เพื่อการ
จาหน่าย ๑ ครั้ง

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

๒. จัดกิจกรรม
ต.ค. ๒๕๖๒
สอนทาสมุดทามือ -ก.ย.๒๕๖๓
จากผ้าทอท้องถิ่น
ให้กับประชาชน
เพื่อให้สามารถ
จัดทาเป็นของที่
ระลึกเพื่อการ
จาหน่าย ๑ ครั้ง

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

๑.
ผู้อานวยการ
คณะกรรมการ และรอง
บริการ
ผู้อานวยการ
วิชาการของ
สานักฯ
๒.
คณะกรรมการ
ห้องสมุดสี
เขียว

ผลกำรดำเนินงำน
กำร
ดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)



รำยละเอียด
-จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการ
วิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การทาสุมดทามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ ลาน
วิถีไทย เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระ
นารายณ์ราชนิเวศ อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๓ โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
ประชาชาน จานวน ๑๒๖ คน
-จัดกิจกรรมสอนทาสมุดทามือจากผ้าทอ
ท้องถิ่นให้กับคณะศึกษาดูงานจากสานักบรรณ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จานวน ๘๐

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ
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แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๓. กิจกรรมทา
สมุดฉีกจาก
กระดาษใช้แล้ว
๑ หน้า เพื่อ
ส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม
(ห้องสมุดสี
เขียว)

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

๓. จัดกิจกรรมทา ต.ค. ๒๕๖๒
สมุดฉีกจาก
-ก.ย.
กระดาษใช้แล้ว ๑ ๒๕๖๓
หน้า เพื่อส่งเสริม
ด้านสิ่ง แวดล้อม
(ห้องสมุดสีเขียว)
๑ ครั้ง

ผู้รับ
ผิดชอบ
๑.คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
ของสานักฯ
๒.คณะกรรมการ
ห้องสมุดสีเขียว

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ
ผู้อานวยการ
และรอง
ผู้อานวยการ

ผลกำรดำเนินงำน
กำร
ดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)



รำยละเอียด
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาสุมด
ทามือจากผ้าทอท้องถิ่น” ณ ลานวิถีไทย เขต
พระราชฐานชั้นกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศ
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่
๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน ๑๒๖ คน และมีการทา
สมุดฉีก จานวน ๑๒๐ เล่ม

34
องค์ประกอบ
ประกัน
คุณภำพ

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๔. กาหนดตัว
บ่งชี้ในโครงการ
บริการวิชาการ
ให้ครอบคลุมทั้ง
๓ ด้าน คือ
ปัจจัยนาเข้า
ด้าน
กระบวนการ
และด้านผลที่
ได้รับหรือ
ผลผลิต

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

๔. สามารถดาเนิน ต.ค. ๒๕๖๒
โครงการบริการ
-ก.ย.
วิชาการให้
๒๕๖๓
ครอบคลุมตัวบ่งชี้
ทั้ง ๓ ด้าน คือ
ปัจจัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ และ
ด้านผลที่ได้รับ
หรือผลผลิต

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

๑.
ผู้อานวยการฯ
คณะกรรมการ และรอง
บริการวิชาการ ผูอ้ านวยการฯ
ของสานักฯ
๒.
คณะกรรมการ
ห้องสมุดสี
เขียว

ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)



รำยละเอียด
ได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในโครงการบริการ
วิชาการให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.ปัจจัยนำเข้ำ (Input) : มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการของสานักฯ เป็น
คณะทางานในการวางแผน ดาเนินการ และ
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ ในแต่ละปีมีการกาหนดการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม เกี่ยวกับ “ส่งเสริม
การอ่านและค้นคว้าแก่ชุมชนและสังคม”
ให้กับโรงเรียนเป้าหมายในเขตพื้นที่ลพบุรี
สระบุรี และสิงห์บุรี จานวน ๒ โรงเรียน ตาม
ความต้องการของชุมชน โดยกาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
๒.กระบวนกำร (Process) : มีการสารวจ
พื้นที่ก่อนดาเนินการเพื่อนามาวางแผนในการ
จัดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนร่วมกัน
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ
รูปแบบในการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ
จากนั้นดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
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องค์ประกอบ
ประกันคุณภำพ

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)

รำยละเอียด
๓.ผลผลิต (Output) : ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
ของโครงการที่ให้บริการวิชาการ ได้แก่ ๑.
จานวนโรงเรียนเป้าหมาย ๒ โรงเรียน ๒.
ระยะเวลาที่กาหนด ภายใต้งบประมาณทีไ่ ด้
จัดสรรไว้ ๓.ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการวิชาการทุกข้อไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕ ๔.ตรวจติดตามประเมินผล
การใช้ประโยชน์ของห้องสมุดทีไ่ ด้ดาเนินการ
เสร็จแล้วอย่างน้อย ๑ ครั้งเพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ
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องค์ประกอบ
ประกัน
คุณภำพ

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๕. รับสมัคร
นักศึกษาที่มีจิต
อาสาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ออกให้บริการ
วิชาการในการ
จัดห้องสมุดกับ
โรงเรียน
เป้าหมาย

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

๕. มีนักศึกษาที่มี ต.ค. ๒๕๖๒
จิตอาสาเข้ามามี -ก.ย.
ส่วนร่วมออก
๒๕๖๓
ให้บริการวิชาการ
จัดห้องสมุด
โรงเรียนเป้าหมาย
อย่างน้อย ๕ คน

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

๑.
ผู้อานวยการฯ
คณะกรรมการ และรอง
บริการวิชาการ ผูอ้ านวยการฯ
ของสานักฯ
๒.
คณะกรรมการ
ห้องสมุดสี
เขียว

ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)



รำยละเอียด
ส านั ก ฯ ได้ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
ช่ อ ง ท า ง เว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ
http://library.tru.ac.th แ ล ะ Facebook :
library.tru รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการออกให้บริการวิชาการในการ
จัดห้องสมุดกับโรงเรียนเป้าหมาย ตั้งแต่ ม.ค.ก.พ. ๒๕๖๓ ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้
กาหนดโรงเรียนที่ออกให้บริการวิชาการในการ
จัดห้องสมุด จานวน ๒ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม
๒๕๖๓
๒. โรงเรียนวัดสะแกราบ ต.สะแกราบ อ.โคก
สาโรง จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม
๒๕๖๓ แต่ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากทาง
โรงเรียนขอเลื่อน เกิดเหตุสถานการณ์ Covid๑๙ คาดว่าจะดาเนินการได้ในเดือน ก.ค.
๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยทางสานักวิทยบริการจะ
ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์อีกรอบในการรับสมัครนักศึกษาที่มีจิต
อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกให้บริการ
วิชาการ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
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แผนพัฒนำ
องค์ประกอบ
คุณภำพ
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)
กาหนดนโยบาย
๒. การ
บริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร
โดยการนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
องค์กร

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

๑. สร้างสื่อ
วีดิทัศน์
แนะนาสานัก
วิทยบริการฯ
ภาคภาษา
อังกฤษ

๑. มีสื่อวีดิทัศน์
แนะนาสานักวิทย
บริการฯ ภาค
ภาษาอังกฤษ ๑
เรื่อง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ต.ค. ๒๕๖๒ ๑. ทุกส่วน
ผู้อานวยการ
-ก.ย.๒๕๖๓ งาน
และรอง
๒.
ผูอ้ านวยการ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)



รำยละเอียด
จัดท าสื่อ เสร็จ ภายในเดื อนพฤษภาคม ๒๕๖๓
โดยเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก วิ ท ย
บ ริ ก า ร ฯ http://library.tru.ac.th แ ล ะ
Facebook : library.tru
เป็นสื่อวีดิทัศน์แนะนาสานักวิทยบริการฯ ภาค
ภาษาอั งกฤษมี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก าร
สารสนเทศต่ างๆ ทั้ งสารสนเทศที่ เป็ น หนั งสื อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร
ห้ อ งบริ ก ารต่ างๆ เช่ น ห้ อ งพระ ห้ อ งละหมาด
ห้องหนังสือกฎหมาย ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ห้องชมภาพยนตร์ ฯลฯ พร้อมบอก
เวลาเปิ ด บริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ และ
กิจกรรมต่างๆที่สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการ
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องค์ประกอบ
ประกันคุณภำพ

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ
๒. กิจกรรม
จัดการความรู้
การจัดทา
Chatbot เพื่อ
การให้บริการ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
๒. มี Chatbot
เพื่อให้บริการ
แบบออนไลน์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ต.ค. ๒๕๖๒ ๑. ทุกส่วน
ผู้อานวยการฯ
-ก.ย.๒๕๖๓ งาน
และรอง
๒.
ผู้อานวยการฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

กำร
ดำเนินกำร
(เครื่องหมำ
ย)



รำยละเอียด
มีการจัดโครงการการจัดการความรู้สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน ๒
ครั้ง ได้แก่
๑. กิจกรรมเรื่อง การพัฒนา Chatbot เมื่อ
วันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยากร คือ
ผศ.ดร.ปิยพงษ์ แดงขา ผู้เข้าอบรม คือ
บุคลากรสานักวิทยบริการฯ จานวน ๒๒ คน
โดยมีเนื้อหาในการอบรม ได้แก่ ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ chatbot, การเตรียมตัว
สร้าง chatbot ด้วย Chatfuel, การใช้งาน
Automate, การใช้งาน AI, การทดสอบ
chatbot, การใช้งาน Quick Reply, การใช้

งาน JSON API,แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการพัฒนา Chatbot, ฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสาหรับการ
พัฒนา Chatbot, ร่วมกันจัดทาข้อมูล
การพัฒนา Chatbot ที่ถูกต้องสาหรับ
เผยแพร่ และเป็นระบบ
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องค์ประกอบ
ประกัน
คุณภำพ

แผนพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำ (ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/
แนวทำง
กำรพัฒนำ

เป้ำหมำย/
ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ผู้รับ
ผิดชอบ

ผู้กำกับ
ติดตำม
ตรวจสอบ

ผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำร
(เครื่องหมำย)

รำยละเอียด
๒.กิจกรรมการรวบรวมและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผู้เข้า คือ บุคลากรสานักวิทยบริการฯ จานวน ๒๒ คน โดย
วางแผนดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังคณะ/หน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
(เพื่อขอความร่วมมือส่งลิงค์หรือไฟล์วีดีโอที่อาจารย์ผสู้ อน
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาให้)
- รวบรวมข้อมูลลิงค์การเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์
ผู้สอนที่ให้ความร่วมมือ
- จัดเตรียมหน้าเว็บไซต์เพื่อรองรับการใส่ลิงค์รายวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
- การใช้เทคโนโลยีสาหรับการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์
- ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสาหรับการเผยแพร่บทเรียน
ออนไลน์
- ร่วมกันจัดทาข้อมูลการเผยแพร่บทเรียนออนไลน์

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง
รำยองค์ประกอบคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ปีกำรศึกษำ 2562
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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
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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
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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
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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
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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

73

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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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
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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
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องค์ประกอบที่ 2 กำรบริกำรวิชำกำร
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้
เพื่อให้ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนาไปประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน
ตัวบ่งชี้
จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์มำตรฐำน
1. ส านั ก/คณะ มีส่วนร่วมกับ มหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒ นา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีสานัก/คณะ และมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน
หมำยเหตุ :
1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2. ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
1. สานัก มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
ผู้ บ ริ ห ารของส านั ก วิท ยบริก ารฯ มี ส่ ว นร่ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย และชุ ม ชนในการก าหนดพื้ น ที่
เป้าหมายในการพัฒ นาท้องถิ่น โดยได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจาเดือน เพื่อกาหนดนโยบายในการบริการวิชาการ กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท ปั ญ หา และความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชน หรื อ สั ง คม ตามจุ ด เน้ น จุ ด เด่ น ของ
มหาวิทยาลั ย ตามศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชดาริ ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้กาหนดพื้นที่รับผิดชอบใน 3
จังหวัด คือ ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ยึ ด ตามพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา ของในหลวงรั ช กาลที่ 10 คื อ
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
– มีคุณ ธรรม 3) มีงานท า – มีอาชีพ และ 4) เป็น พลเมืองที่ ดี ซึ่งกำรให้บ ริกำรวิชำกำรด้ ำนกำรดำเนิน งำน
ห้องสมุดและกิจ กรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ให้กับ โรงเรียน/หน่วยงำน ในเขตพื้น ที่ 3 จังหวัด โรงเรี ยนตำรวจ
ตระเวนชำยแดนวังศรีท อง จั งหวัด สระแก้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำ นเขำสำรภี จังหวัด
สระแก้ว และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี สำมำรถ
ตอบสนองตำมพระบรมรำโชบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ได้ อ ย่ ำ งแท้ จ ริ ง และยั่ ง ยื น (สวท.2.1-1-1 ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริการวิช าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี , สวท.2.1-1-2 รวมผลงานบริการวิชาการ 25572563, สวท.2.1-1-3 นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ)
2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย คือ
ในการด าเนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการกั บ โรงเรี ย นต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน อาจารย์ วิ บู ล ย์ ศรี โ สภณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) ลพบุรี เขต 1 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีส่วนร่วมในการสารวจโรงเรียน กาหนดโรงเรียน
เพื่อดาเนินกิจกรรม รวมทั้งทางโรงเรียนได้จัดทาหนังสือราชการขอความอนุเคราะห์สานักวิทยบริการฯ ดาเนินงาน
จัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังจากนั้นสานักวิทยบริการฯ กาหนดวันลงพื้นที่สารวจสภาพจริง
ของพื้นที่ ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนที่ดาเนินกิจกรรม เพื่อสอบถามถึงความต้องการ และนา
ข้อมูลมาวางแผนดาเนิน การ เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยจะมีการติดตามประเมินผลการทางาน และนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ในการดาเนินงานได้ยึดหลักของวงจรคุณภาพ "PDCA" เป็นวงจร
พัฒ นาคุณ ภาพงานทั้ งระบบ (Total Quality Management : TQM) ประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอน (สวท.2.1-2-1
แฟ้มรวบรวมผลงานตามวงจร PDCA)
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2.1 การวางแผน (Plan = P)
เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ได้ รั บ รายชื่ อ โรงเรี ย นจากอาจารย์ วิ บู ล ย์ ศรี โสภณ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หรือการขอความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนต่าง ๆ โดยการทาจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ ซึ่งแสดงถึงความต้องการที่แท้จริงด้านห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เมื่อมีชื่อโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่ต้องการห้องสมุด สานักวิทยบริการฯ จะวางแผนลงพื้นที่สารวจสภาพจริงของโรงเรียนและสถานที่ ที่
ต้องการดาเนินงานห้องสมุด ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเพื่อสอบถามถึงความต้องการ เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และวางแผนดาเนินการ นาข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทย
บริการฯ รายงานผลการสารวจพื้น ที่/โรงเรียนต่อที่ประชุมเพื่ อขอคาแนะนา หลั งจากนั้นประชุมร่วมระหว่าง
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริการวิชาการของสานักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผน กาหนดรูปแบบการดาเนินกิจกรรม
กาหนดวัน เวลา สิ่งที่จาเป็นในการดาเนินงาน กิจกรรมที่ต้องดาเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดาเนินการ และ
งบประมาณ พร้อมเขียนโครงการรองกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณและ
ดาเนินการตามแผน ช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น และช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
2.2 การปฏิบัติ (Do = D)
เป็นการลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้ ประกอบด้วย การมีกรอบโครงสร้างงานรองรับ
วิธีดาเนิ น การ ผู้ รั บ ผิ ดชอบงาน และผลการด าเนิ น งาน จนกระทั่ งการดาเนิ น งานเสร็จ สิ้ น ตามเป้ าหมาย คื อ
โรงเรียน/หน่วยงาน มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีการจัดดาเนินกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน
2.3 การตรวจสอบ (Check = C)
เป็นขั้นตอนการประเมินการทางาน คือ ประเมินโครงการ สรุปโครงการ และเขียนรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม ว่าเป็นตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีเรื่องใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือปฏิบัติแล้วไม่
ได้ผล การตรวจสอบจะทาให้การดาเนิน งานประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้ เป็นการประเมินขั้นตอนการ
ดาเนินงานและผลของการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ ว่าสุดท้ายได้ห้องสมุดที่สมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ รองรับการ
ให้ บริการตามบริบทของโรงเรียน มีเรื่องใดที่ต้องดาเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ คณะครู และนักเรียนของโรงเรียน
2.4 การปรับปรุงแก้ไข (Action = A)
เป็ น การปรั บ ปรุงแก้ ไขหลั งการตรวจสอบ (Check) ว่าการด าเนิ น กิจ กรรมมี ปั ญ หาหรือ
ข้อบกพร่องอย่างไร จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร โดยตรวจสอบผลงานและขั้นตอนการทางาน หาแนวทางแก้ไข
และประเมินวิเคราะห์ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนใดควรแก้ไข หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งนาไปปรับปรุงการดาเนินการครั้งต่อไปด้วย เป็นขั้นตอนการนาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และขอรับคาแนะนาใน
การดาเนินแก้ปัญหาหรือดาเนินกิจกรรมครั้งต่อไป/หรือติดตามผลหลังการดาเนินกิจกรรม
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แผนภำพ แสดงขั้นตอนกำรดำเนินกิจกรรมพัฒนำห้องสมุดให้กับโรงเรียน/หน่วยงำน
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3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการ
วิชาการ กับโรงเรียนและหน่ วยงานในห้ องถิ่น โดยมีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาบุคลากรที่ปฏิบัติห น้าที่ของ
ห้องสมุดในท้องถิ่น และโครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารและการ
ให้บริการของห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด รวมทั้งช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา วัสดุ
ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็ นสาหรับการดาเนินงานห้ องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดของชุมชน เขตพื้นที่จังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประสานความร่วมมือ ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลังจำกโครงกำรให้บริกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชนที่ได้รับบริกำร มีสมำชิกที่มีกำรเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งสานักสามารถติดตามผลการดาเนินการได้ (สวท.2.1-3-1 สรุปผลการติดตามการจัด โครงการการ
ให้บริการจัดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 – มิถุนายน 2563) ส่วนกำรดำเนินงำนร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยำวชน เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี ในการดาเนินงาน มีการลงนามความร่วมมือ (MOU)
จานวน 2 ฉบับ คือ 1) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำ ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน
เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2557
(สวท.2.1-3-2 MOU) 2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ ำง สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชนจังหวัดลพบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนำยน 2561 (สวท.2.1-3-3 MOU) มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี คณะผู้รับผิดชอบโครงการ มีบุคลากรทาหน้าที่บรรณารักษ์ และ
บุคลากรจากสานักวิทยบริการฯ ร่วมประชุม วางแผน และดาเนินกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุนทร ศรี
รักษำ ตำแหน่ง ผู้พิพำกษำสมทบ เป็นผู้ประสำนกำรดำเนินงำนจำกศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
จังหวัดลพบุรี อย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556-2563 (ปัจจุบัน) (สวท.2.1-3-4 หนังสือเชิญ, สวท.2.1-3-5 หนังสือ
ตอบขอบคุ ณ , สวท.2.1-3-6 จดหมายข่ า วของกรมพิ นิ จ ฯ, สวท.2.1-3-7 สรุ ป ผลด าเนิ น การโครงการพั ฒ นา
ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี, สวท.2.1-3-8 ภาพกิจกรรม ณ ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี)

91

สรุปผลกำรติดตำมกำรจัดโครงกำรกำรให้บริกำรจัดห้องสมุด
ปีกำรศึกษำ 2556-2563
ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

1

วันที่ 11-12
กรกฎาคม 2556
----------------------วันที่ 21 ธันวาคม
2558 (สารวจ)
----------------------วันที่ 10-13
มกราคม 2559
(จัดห้องสมุด)

โครงการ ตชด.
และโรงเรียนพิเศษ
ตามพระราชดาริ

2

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด
โรงเรียน
ตารวจ
ตระเวน
ชายแดน
วังศรีทอง
จังหวัด
สระแก้ว

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)
มีนักเรียนเข้าไปใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือ
ปั ญ หำและอุ ป สรรคในกำรดำเนิ น งำนของ
ห้องสมุด
-อาคารห้องสมุดห่างจากอาคารเรียนและห้อง
ทางานของครู
-ครูผู้ดูแลได้ย้ายคอมพิวเตอร์จากห้องสมุดไป
ยังห้องทางาน

การติดตามสอบถาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ครูภาณุมาศ นวลศรี (089-804-4943)
วันที่ 14 มกราคม โครงการการจัดการ ห้องสมุด -เปิดให้นักเรียนเข้าใช้ทุกวัน มีนักเรียนเข้ามา
2557 (สารวจ)
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนวัด ใช้อย่างต่อเนื่อง
------------------------- ชุมชนและท้องถิ่น
บ้านป่า -มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในห้อง
วันที่ 20-22
อาเภอไชโย - มี ก ารใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ใ นการ
มกราคม 2557
จังหวัด
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ
(จัดห้องสมุด)
อ่างทอง - มีนักเรียนช่วยงานห้องสมุด
-จัด กิ จกรรมส่ งเสริม การอ่า น 1) กระเช้ารั ก
การอ่าน
2) ต้ น ไม้ ค วามรู้ 3) ยอดนั ก อ่ าน 4) หนั งสื อ
เล่มเล็ก

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน

ผลกำรดำเนินงำน :
ครูกฤษณา
-ห้องสมุดมีการเปิดใช้ตามปกติ
(ห้องสมุด)
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการทารายการ (065)525-7837
ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศใหม่และบริการ
ยืม-คืน
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลงในตารางเรียน
ของนักเรียน
ปัญหำและอุปสรรค :
-ทรัพยากรสารสนเทศล้าสมัย
-หนังสือเก่ามีการคัดออก เนื่องจากชารุด เสียหาย
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำน :
ครูสุวรรณา มาบาง
-มีการเปิดใช้บริการตามปกติ
(085)392-0869
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติOBEC ลงทะเบียน
หนังสือ 800-1,000 เล่ม แต่ยังการจดบันทึกลงใน
ฝ่ายธุรการ
สมุดทะเบียนการยืม-คืน หนังสือ
(035)641-598
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-ต้องการใช้ระบบ Barcode แต่เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ ใช้ งานเป็ น ระบบเครื่ อง Version เก่ าท าให้ เกิ ด
อุปสรรคในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

2
(ต่อ)

3

วันที่ 27-29 มกราคม
2557
(จัดห้องสมุด)

4

วันที่ 27-28
โครงการการ
ห้องสมุด
กุมภาพันธ์ 2557 และ
จัดการ
โรงเรียน
วันที่ 13 มีนาคม 2560 ห้องสมุด ตารวจตระเวน
(สารวจ)
สนับสนุน
ชายแดน
-------------------การจัดการ บ้านเขาสารภี
วันที่ 26-28 เมษายน
การศึกษา
จังหวัด
2560 และวันที่ 9-11
โรงเรียน
สระแก้ว
พฤษภาคม 2560
ตชด.
(จัดห้องสมุด)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและ
อุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของ
ห้องสมุด
1. บุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอต่ อการท างาน
ห้องสมุด
2. ลงทะเบียนหนังสือไม่ทัน
การติดตามสอบถาม วันที่ 5 ตุลาคม 2560
ครูสุวรรณา มาบาง (085)392-0869
โรงเรียนถูกยุบเลิกดาเนินการ

โครงการการ
ห้องสมุด
จัดการ
โรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ บ้านดอนทอง
ในชุมชน
อาเภอท่าวุ้ง
และท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี การติดตามสอบถาม วันที่ 3 ตุลาคม 2560

-มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น คื อ
กิจกรรมโยนไข่ ตอบคาถาม
-มีการปรับเปลี่ยนมุมบางส่วน
-มี นั ก เรี ย น ช่ ว ย ดู แล ท าค วาม สะอาด
ห้องสมุดเป็นประจา
การติดตามสอบถาม วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ด.ต.สารวย อินอุ่นโชติ (089-249-8209)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

-

ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน

นางอรัญญา
(อดีต ผอ.โรงเรียน)
หมายเลขโทรศัพท์
081-363-1389
(ครูย้ายไปโรงเรียน
บ้านหลุมข้าว)
ผลกำรดำเนินงำน :
ด.ต.สารวย
-มีการเปิดให้บริการตามปกติ
อินอุ่นโชติ
-ไม่ มี ก ารใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด ใช้ แ ต่ ก ารท ารายการ หมายเลขโทรศัพท์
ลงทะเบียนทรัพยากรสรสนเทศใหม่และบริการยืม-คืน 089-249-8209
ลงในสมุดตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเทพฯ
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เข้าใช้ห้องสมุดทุกเดือน
เช่ น กิ จ กรรมหนั งสื อ เล่ ม โปรด และมี ก ารแจกของ
รางวัล เป็นต้น
สภำพปัญหำและอุปสรรค : ไม่มี
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
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ลำดับที่

5

6

วัน เดือน ปี
(ที่ออก
บริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

วันที่ 22-24
กิกรรมบริการ ห้องสมุดโรงเรียน
ธันวาคม
วิชาการโครงการ บ้านสามเรือน
2557
เผยแพร่ความรู้
(วันครู 2500)
(จัดห้องสมุด)
ด้านวิชาการ
อาเภอเมือง
“การจัดห้องสมุด จังหวัดลพบุรี
ในชุมชน”

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

-มี ก ารใช้ บ ริก ารห้ อ งสมุ ด อย่ างต่ อ เนื่ อ ง ตลอด
ภาคเรียนห้องสมุดยังมีสภาพคงเดิม ตั้งแต่สานัก
วิทยบริการฯไปจัดให้ และมีจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านให้นักเรียน

ผลกำรดำเนินงำน :
-มีการเปิดให้บริการตามปกติ
-ไม่มีการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
-มีการจัดกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด
การติดตามสอบถาม วันที่ 9 กันยายน 2560 สภำพปัญหำและอุปสรรค :
ผอ.วีระวัฒน์ วัฒนา -นักเรียนไม่ใช้ระบบสืบค้นของห้องสมุดแต่สืบค้น
(ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามเรือน) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทน
หมายเลขโทรศัพท์
081-853-4438
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
วันที่ 2-6
กิกรรมบริการ ห้องสมุดโรงเรียน -มีการเข้าใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีกิจกรรม ได้รับ ผลกำรดำเนินงำน :
มีนาคม 2558 วิชาการโครงการ บ้านบางลี่(สุขรัฐ จั ด สรรงบประมาณจากเขตการศึ ก ษา ได้ ชั้ น -มีการเปิดให้เข้าใช้บริการตามปกติ
(จัดห้องสมุด) เผยแพร่ความรู้
ราษฎร์บารุง) หนังสือ และคอมพิวเตอร์ เพิ่มจากสโมสรโรตารี่ -มี ก ารใช้ ง านระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ใ นการ
ด้านวิชาการ
อาเภอท่าวุ้ง
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของ
ลงทะเบียนหนังสือ
“การจัดห้องสมุด จังหวัดลพบุรี ห้องสมุด
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในชุมชน”
-ระบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ สพฐ.(OBAC)ที่ ล งไว้ -มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่แทนครูเกษียณ
ไม่ได้ใช้งานต่อเนื่อง เนื่องจากครูต้องสอนหนังสือ สภำพปัญหำและอุปสรรค : ไม่มี
ด้วย ไม่มีเวลาดูแล
การติดตามสอบถาม วันที่ 3 กันยายน 2560
ครูชูศรี (097-021-5927)

การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ครูวิมล
(086)753-5704

อ.บรรจง
(089)807-1229
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

7

วันที่ 23-25
มีนาคม 2559
(จัดห้องสมุด)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

จัดห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียน
วัดสร่างโศก
วัดสร่างโศก ตาบลสร่างโศก
อาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

ห้องสมุดโรงเรียนไม่ได้เปิดให้นักเรียนเข้ามาใช้
อย่างต่อเนื่อง
เนื่ อ งจากไม่ มี ค รู รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง แต่ ยั งมี
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดคือนาตะกร้าใส่หนังสือ
และให้ บริการตามชั้นเรียน และในภาคเรียน
หน้า 2/2560 โรงเรียนจะจัดทาตารางการเข้า
ใช้ห้องสมุด และต่อไปอาจจะย้ายห้องสมุดจาก
ที่เดิม ไปอยู่บนอาคารเรียน
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนของ
ห้องสมุด
1. ครูที่รับผิดชอบได้ขอย้ายกลับภูมิลาเนา ทา
ให้ขาดผู้ปฏิบัติหน้าที่
2. ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทาให้การบริหารงาน
ไม่ต่อเนื่อง
3. แสงสว่างไม่พอเพียงพอ และอากาศถ่ายเท
ไม่สะดวก
การติดตามสอบถาม วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ครูมณ
ั ฑณา พิทักษ์สฤษดิ์ (089-522-4201)

ผลกำรดำเนินงำน :
-ช่ วงเดื อ น มกราคม 2563 ได้ มี ก ารย้ ายห้ อ งสมุ ด จาก
อาคารเดิม(อาคารสีเขียว)มาอยู่อาคารไม้ซึ่งเป็นอาคารที่
ใหญ่และสะดวกมีนักเรียนเข้าใช้บริการมากขึ้น แต่ได้ทา
การย้ายเฉพาะหนังสือบางส่วนไม่ได้ย้ายทั้งหมดที่ยังไม่ได้
ย้ายอยู่อาคารเดิม คือ คู่มือครู สารานุกรม หนังสือสมเด็จ
พระเทพฯ
-ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นได้ เ ปิ ด ให้ นั ก เรี ย นเข้ า มาใช้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
-มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นทุ ก วั น พุ ธ โดยให้
นักเรียนเข้าค้นคว้าในห้องสมุด
-มี นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มาช่ ว ยงาน
ห้องสมุด
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
.คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ช่ ว ยค้ น คว้ า มี จ านวนน้ อ ยและ
ล้าสมัย
-ไม่มีบุคลากรอยู่ประจาการห้องสมุด
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลข
โทรศัพท์
ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน
ครูพงศ์ศิริ ศรี
ประเทือง
(092)815-8945
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและ
อุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

8

วันที่ 20-24
กุมภาพันธ์
2560

จัดห้องสมุด
โรงเรียน
วัดอัมพวัน

ห้องสมุดโรงเรียน
วัดอัมพวัน
ตาบลพรหมบุรี
อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

-ปัจจุบันห้องสมุดมีการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีการยืมหนังสือกลับบ้าน
รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่มีจัด
ทั้งภายในห้องสมุด
ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ของห้องสมุด
-ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBAC) ไม่
สามารถทาการยืมได้ ต้องการให้บุคลากร
ของส านั ก วิท ยบริก ารฯเข้ า ไปตรวจสอบ
และแก้ไข

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลข
โทรศัพท์
ผู้ประสำนงำน
ของโรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน :
ฝ่ายธุรการ
-ห้องสมุดมีการเปิดให้บริการปกติ
(036)599-096
-มี ก ารใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ใ นการลงทะเบี ย น ครูหนึ่งฤทัย วิน
หนังสือ
ทะไชย์(086)121-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
8724
โดยหิ้วตะกร้าใส่หนังสือไปตามห้องเรียนระดับชั้นต่างๆ
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-นักเรียนไม่มีเวลาในการเข้าใช้บริการในห้องสมุดทาให้
ไม่ได้มีโอกาสเข้าใช้ห้องสมุดอย่างเต็มที่ แต่จะมีนักเรียน
เข้าใช้ในชั่วโมงภาษาไทย

การติดตามสอบถาม วันที่ 3 ตุลาคม 2560 การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ครูหนึ่งฤทัย วินทะไชย์ (086)121-8724
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

9

วันที่ 8 มีนาคม
2561 (สารวจ)
-----------------วันที่ 19-21
มีนาคม 2561
(จัดห้องสมุด)

10

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

โครงการเผยแพร่ ห้องสมุดโรงเรียน
ความรู้และบริการ
วัดเขาหนีบ
วิชาการ
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1-2
โครงการเผยแพร่ ห้องสมุดโรงเรียน
พฤษภาคม
ความรู้และบริการ พลร่มอนุสรณ์
2561 (สารวจ)
วิชาการ
มิตรภาพที่ 50
------------------ตาบลป่าตาล
วันที่ 4
อาเภอเมือง
เมษายน 2561
จังหวัดลพบุรี
(จัดห้องสมุด)

ผลดำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

-

ผลกำรดำเนินงำน :
- ห้องสมุดยังเปิดให้บริการตามปกติ
- บุคลากรประจาห้องสมุดคนเก่าได้ย้ายไปบรรจุครูที่
อื่น ทาให้ไม่มีการสานต่อเรื่องการลงระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
-มี กิ จ กรรมห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ (กระเช้ าเคลื่ อ นที่ ) ,
กิจกรรมพานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-ไม่มีบุคลากรประจาการห้องสมุด

-

การติดตามสอบถาม วันที่ 8 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำน :
- ห้องสมุดยังไม่มีการเปิดใช้บริการ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ และมีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้น
-มีกิจกรรมแนะนาหนังสือใหม่ ไม่มีกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
สภำพปัญหำและอุปสรรค : ไม่มี
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ครูณัฐฐ์รดา จารุรัตน์โชย
กิตติ
(096)561-5429

ครูธัญญาพร
(081)758-1232
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

11

วันที่ 4 เมษายน
2561 (สารวจ)
------------------วันที่ 21-23
พฤษภาคม 2561
(จัดห้องสมุด)

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ

ห้องสมุดโรงเรียน
วัดข่อยใต้
ตาบลบ้านข่อย
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

12

วันที่ 7 มีนาคม
2561 (สารวจ)
-----------------วันที่ 5-8 มิถุนายน
2561
(จัดห้องสมุด)

โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ

ห้องสมุดโรงเรียน
ราชประชานุ
เคราะห์ 33
ตาบลดงดินแดง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

ผลดำเนินกำร /
สภำพปัญหำและ
อุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)
-

-

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)
ผลกำรดำเนินงำน :
-มี ก ารจั ด มุ ม ใหม่ เ พิ่ ม เติ ม และปรั บ ปรุ ง บางส่ ว นให้ ห้ อ ง
ประชุม
-มี ก ารใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ในการลงทะเบี ย นและ
บริการยืม-คืน
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-ขาดบุคลากรบรรณารักษ์ในการช่วยสืบค้นให้แก่นักเรียน
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำน :
-ห้องสมุดมีการเปิดใช้งานปกติ
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการลงทะเบียนหนังสือ
ใหม่
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่าน เป็นต้น
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-ขาดบุคลากรบรรณารักษ์ในการช่วยสืบค้นให้แก่นักเรียน
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ผอ.วิชุดา หงส์ทอง
(089)966-3131
อ.ชนากานต์ สมงาม
(ห้องสมุด)
(084)546-8511

ผอ.ดารงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
(081)785-1031
ธุรการ (036)796-833
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)
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วันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
(สารวจ)
.........................
วันที่ 12-14
ธันวาคม 2561
(จัดห้องสมุด)
วันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
(สารวจ)
...........................
วันที่ 7-9 มกราคม
2562
(จัดห้องสมุด)

14

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

ผลดำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)

โครงการเผยแพร่ ห้องสมุดโรงเรียน
ความรู้และบริการ
วัดโคกหม้อ
วิชาการการจัดแหล่ง ตาบลโพธิเ์ ก้าต้น
เรียนรู้ในโรงเรียน อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

-

โครงการเผยแพร่ ห้องสมุดโรงเรียน
ความรู้และบริการ
วัดอัมพวัน
วิชาการการจัดแหล่ง ตาบลบางหมาก
เรียนรู้ในโรงเรียน
ขันหมาก
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

-

ผลกำรดำเนินงำน :
-ห้องสมุดมีการเปิดให้ใช้บริการตามปกติ
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
-มีกิจกรรมนานักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในราช
วิชาต่างๆ เป็นต้น
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
--เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำน :
-ห้องสมุดมีการเปิดให้ใช้บริการตามปกติ และมีการ
ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน
-มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใ นการลงทะเบียน
หนังสือปกติ
-บุคลากรมีก ารศึก ษาค้น คว้าเพิ่ มเติมและเรียนรู้ใน
เรื่อ งของการลงทะเบี ย นหนั งสื อ ในระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
--ไม่มีบุคลากรประจาการห้องสมุด
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ฝ่ายธุรการ
(064)126-2699
ครูบราลี โพธิ์นา
(064)934-3285

ผอ.ธนโชติ หร่ายรา
(095)449-1145
ฝ่ายธุรการ
(036)617-508
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำ
และอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)
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วันที่ 21 พฤษภาคม
2562 (สารวจ)
............................
วันที่ 27-29
พฤษภาคม 2562
(จัดห้องสมุด)

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลตาบล
เขาสามยอด1
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

-

16

วันที่ 1 กรกฎาคม
2562 (สารวจ)
............................
วันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562
(จัดห้องสมุด)

โครงการเผยแพร่
ความรู้และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน
บ้านเขาเตียน
มิตรภาพที่ 134
ตาบลวังเพลิง
อาเภอโคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี

-

ผลกำรดำเนินงำน :
-ห้ อ งสมุ ด มี ก ารปรั บ ปรุ ง ฝ้ า เพดาน ท าให้ ป้ า ย
หมวดหมู่ดิวอี้ชารุด
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
-มี กิ จ กรรมน านั ก เรี ย นเข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ตาม
ตารางเรียน
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ผลกำรดำเนินงำน :
-ห้องสมุดมีเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง
-มีนักเรียนเป็นเวรประจาวันช่วยจัดเรียงชั้นหนังสือ
ขึ้นชั้น และดูแลรักษาความสะอาด
-มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนเข้าค้นคว้า
ให้ห้ อ งสมุ ด , กิจกรรม “โฮมเธียเตอร์” โดยจะเปิ ด
วิดีโอเกี่ยวกับสารคดีให้ความรู้
สภำพปัญหำและอุปสรรค :
-ทางโรงเรียนต้องการหนังสือบริจาคไว้ให้สาหรับเด็ก
เช่น หนังสือการ์ตูน นิทาน และหนังสือเยาวชน เป็น
ต้น
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ผอ.ปิยะอรรถ์ นัทรี
ฝ่ายธุรการ
(036)776-217
ครูอรุษา พงษ์วรพล
(ห้องสมุด)
(081)299-2508

ครูชลธิชา ดินรมรัมย์
(080)913-2684
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ลำดับที่

วัน เดือน ปี
(ที่ออกบริกำร)

เรื่อง

สถำนที่ออก
ให้บริกำร
จัดห้องสมุด

ผลดำเนินกำร / สภำพ
ปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2560)

ผลดำเนินกำร / สภำพปัญหำและอุปสรรค
(สำรวจ ปี 2563)
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 (สารวจ)
............................
วันที่ 11-13
กุมภาพันธ์ 2563
(จัดห้องสมุด)

โครงการบริการ
วิชาการด้านการ
จัดการห้องสมุดและ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียน
บ้านผังสามัคคี
ตาบลหินซ้อน
อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

-

ผลกำรดำเนินงำน :
-เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคโควิด19 ทาให้นักเรียนยังไม่ทนั ได้เข้าใช้ห้องสมุด
-ไม่มีการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
สภำพปัญหำและอุปสรรค : -ยังไม่พบ
การติดตามสอบถาม วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ชื่อ – นำมสกุล
หมำยเลขโทรศัพท์
ผู้ประสำนงำนของ
โรงเรียน
ครูนพคุณ แดงบุญ
(086)055-0959
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4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
ในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ก่อนการให้บริการ สานักวิทยบริการฯ ได้สารวจพื้นที่และ
ศึกษาความต้องการของโรงเรียนเป้าหมาย ใน 3 จังหวัด และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
อาเภอพัฒ นานิ คม จั งหวัดลพบุ รี ร่วมกับ ผู้รับบริการ เพื่อนาข้อมูล มาจัดทาโครงการตามแผนบริการวิช าการ
ประจาปี เป็นการบริการวิชาการที่ทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยเมื่อปฏิบัติการเสร็จแต่ละครั้งจะประเมิน
ความสาเร็จของการบริการ และนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานการจัดทาแผนในปีงบประมาณต่อไป
จากการสารวจพื้นที่และศึกษาความต้องการของโรงเรียน/องค์กรเป้าหมาย พบว่า โรงเรียนหรือ
องค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน/ชุมชน/
องค์กร ในการวางแผนดาเนินงาน จะคานึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เดิมของแต่ละแห่ง อย่างต่อเนื่อง/หรือยั่งยืน
โดยสามารถแบ่งโรงเรียน/ชุมชน/องค์กร ออกได้ 4 กลุ่ม ตำมอัตลักษณ์เฉพำะทีไ่ ม่เหมือนกัน คือ
1. โรงเรียนที่สังกัดสานักสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
3. โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
4. ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ดังนั้น ในการดาเนินงานจะพิจารณาให้เหมาะสม จะไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทั้งหมด แต่จะช่วยปรับ
สภาพให้ดีขึ้น ช่วยเสริมให้เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน/ชุมชน/องค์กร อย่างแท้จริง และ
ห้องสมุดทุกแห่ งจะมี เอกลักษณ์ ที่เหมือนกัน คือ ทุกแห่ งจะมีมุมหนังสื อพระราชทาน และมุมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนการการดาเนินงานด้าน
อื่น ๆ ก็จะมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละแห่ง (สวท.2.1-4-1 ภาพก่อนดาเนินการ-หลังดาเนินการของ
ห้องสมุดต่าง ๆ 5 ปีย้อนหลัง)

102

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
ผลการดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการปีที่ผ่านมา มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร คือ
ปี พ.ศ.
2557
(ปีงบ
ประมำณ
2557)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
กิจกรรมบริการ โรงเรียน
วิชาการ ณ
1 แห่ง
โรงเรียน
วัดบ้านป่า
วันที่ 20-22
มกราคม 2557

กิจกรรมบริการ โรงเรียน
วิชาการ
1 แห่ง
ณ โรงเรียน
บ้านดอนทอง
วันที่ 27-29
มกราคม 2557

โรงเรียน
วัดบ้านป่า
อาเภอ
ตรีณรงค์
จังหวัด
อ่างทอง

บทบำท
ของสำนักวิทยบริกำรฯ

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และดาเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
บ้านดอนทอง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
อาเภอท่าวุ้ง การดาเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
จังหวัดลพบุรี ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และดาเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้ำง
คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปี พ.ศ.
2557
(ปีงบ
ประมำณ
2557)
(ต่อ)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
โครงการการ โรงเรียน
จัดการห้องสมุด 1 แห่ง
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
ณ โรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดนบ้าน
เขาสารภี
วันที่ 27-28
กุมภาพันธ์
2557

โรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดนบ้าน
เขาสารภี
อาเภอ
อรัญประเทศ
จังหวัด
สระแก้ว

โครงการพัฒนา
ชุมชน
ห้องสมุดศูนย์ฝึก 1 แห่ง
และอบรมเด็ก
และเยาวชน
เขต 11
วันที่ 26
สิงหาคม 2557
และ วันที่ 7
พฤศจิกายน
2557
2558 โครงการความ โรงเรียน
(ปีงบ ร่วมมือทาง
1 แห่ง
ประมำณ วิชาการเพื่อ
2558) พัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ณ
โรงเรียน
บ้านสามเรือน
(วันครู 2500)
วันที่ 22-24
ธันวาคม 2557

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11
อาเภอพัฒนา
นิคม
จังหวัดลพบุรี

โรงเรียน
บ้านสามเรือน
(วันครู 2500)
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

ผลกระทบที่เกิด
บทบำท
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ของสำนักวิทยบริกำรฯ ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กร
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น ได้มาตรฐาน มีระบบ
สาหรับการดาเนินงานห้องสมุด การดาเนินงานและ
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ให้ความรู้การบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานแก่ และเยาวชน เขต 11 มี
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 มีระบบการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น และให้บริการ ที่
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
สามารถใช้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก เรียนรู้และสร้างเสริม
และเยาวชน
วัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น ได้มาตรฐาน มีระบบ
สาหรับการดาเนินงานห้องสมุด การดาเนินงานและ
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
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ปี พ.ศ.

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)

2558
(ปีงบ
ประมำณ
2558)
(ต่อ)

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน
เขต 11
วันที่ 28
เมษายน 2558

ชุมชน
1 แห่ง

2559
(ปีงบ
ประมำณ
2559)

กิจกรรมความ โรงเรียน
ร่วมมือกับ
1 แห่ง
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ณ โรงเรียน
ตารวจตระเวน
ชายแดน
วังศรีทอง
วันที่ 10-13
มกราคม 2559
กิจกรรมความ โรงเรียน
ร่วมมือกับ
1 แห่ง
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ณ โรงเรียน
วัดสร่างโศก
(อบศรีประชา
อุปถัมภ์)
วันที่ 23-25
มีนาคม 2559

ผลกระทบที่เกิด
บทบำท
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ของสำนักวิทยบริกำรฯ ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กร
ศูนย์ฝึกและ
ให้ความรู้การบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
อบรมเด็กและ ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานแก่ และเยาวชน เขต 11 มี
เยาวชน เขต 11 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
อาเภอ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 มีระบบการดาเนินงาน
พัฒนานิคม
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น และให้บริการ ที่
จังหวัดลพบุรี แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
สามารถใช้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก เรียนรู้และสร้างเสริม
และเยาวชน
วัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ตารวจตระเวน ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น ได้มาตรฐาน มีระบบ
ชายแดน
สาหรับการดาเนินงานห้องสมุด การดาเนินงานและ
วังศรีทอง
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
อาเภอ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
วังสมบูรณ์
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
จังหวัด
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
สระแก้ว
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ณ โรงเรียนวัด ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
สร่างโศก
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น ได้มาตรฐาน มีระบบ
(อบศรีประชา สาหรับการดาเนินงานห้องสมุด การดาเนินงานและ
อุปถัมภ์)
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
อาเภอ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
บ้านหมอ
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
จังหวัดสระบุรี ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
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ปี พ.ศ.
2559
(ปีงบ
ประมำณ
2559)
(ต่อ)

2560
(ปีงบ
ประมำณ
2560)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
เรื่อง การ
ดาเนินงาน
ห้องสมุดและ
การสร้างสื่อ
การเรียนรู้
วันที่ 7-9
เมษายน 2559
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน
เขต 11
วันที่ 27
กันยายน 2559

ครู /
นักศึกษา
จานวน
40 คน

ชุมชน
1 แห่ง

กิจกรรมความ โรงเรียน
ร่วมมือกับ
1 แห่ง
ชุมชนในการจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ณ โรงเรียน
วัดอัมพวัน
วันที่ 20-24
กุมภาพันธ์
2560

บทบำท
ของสำนักวิทยบริกำรฯ

โรงเรียน /
ชุมชน
ในจังหวัด
ลพบุรี
และจังหวัด
ใกล้เคียง

ให้ความรู้การดาเนินงาน
ห้องสมุดและการสร้างสื่อ
การเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11
อาเภอ
พัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

ให้ความรู้การบริหารจัดการ
ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานแก่
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
และเยาวชน

ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กร
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
ดาเนินงานห้องสมุด
และการสร้างสื่อการ
เรียนรู้เพื่อประกอบ
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านภายในห้องสมุด
และชั้นเรียนได้

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 มี
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
มีระบบการดาเนินงาน
และให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
วัดอัมพวัน
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
มาตรฐาน มีระบบการ
อาเภอ
จาเป็นสาหรับการดาเนินงาน ดาเนินงานและให้บริการ
พรหมบุรี
ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการบริหารจัดการ
เรียนรู้และสร้างเสริม
ห้องสมุด และดาเนินการวาง วัฒนธรรมการอ่าน
ระบบ พัฒนาห้องสมุด
ภายในโรงเรียนได้อย่าง
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ
ครูและนักเรียน เพื่อให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

106

ปี พ.ศ.
2560
(ปีงบ
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2560)
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กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
จัดห้องสมุด
โรงเรียน
และนิทรรศการ 1 แห่ง
ณ ห้องสมุด
โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี
วันที่ 8–11
พฤษภาคม
2560

โครงการพัฒนา ชุมชน
ห้องสมุดศูนย์
1 แห่ง
ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน
เขต 11
วันที่ 28
สิงหาคม 2560
และ วันที่ 28
พฤศจิกายน
2560
2561 โครงการ
โรงเรียน
(ปีงบ เผยแพร่ความรู้ 1 แห่ง
ประมำณ และบริการ
2561) วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
ณ โรงเรียน
วัดเขาหนีบ
วันที่ 19-21
มีนาคม 2561

ผลกระทบที่เกิด
บทบำท
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำ
ของสำนักวิทยบริกำรฯ ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กร
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
ตารวจตระเวน ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
มาตรฐาน มีระบบการ
ชายแดน
จาเป็นสาหรับการดาเนินงาน ดาเนินงานและ
บ้านเขาสารภี ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ให้บริการ ที่สามารถใช้
อาเภออรัญ
ด้านการบริหารจัดการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ประเทศ
ห้องสมุด และดาเนินการวาง สร้างเสริมวัฒนธรรม
จังหวัด
ระบบ พัฒนาห้องสมุด
การอ่านภายใน
สระแก้ว
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
โรงเรียนได้อย่างมี
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ ประสิทธิภาพ
ครูและนักเรียน เพื่อให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ศูนย์ฝึกและ
ให้ความรู้การบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
อบรมเด็กและ ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐาน
และเยาวชน เขต 11 มี
เยาวชน เขต 11 แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึก
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
อาเภอ
และอบรมเด็กและเยาวชน มีระบบการดาเนินงาน
พัฒนานิคม
เขต 11 เพื่อพัฒนาห้องสมุด และให้บริการ ที่
จังหวัดลพบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
สามารถใช้เป็นแหล่ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เรียนรู้และสร้างเสริม
ของเด็กและเยาวชน
วัฒนธรรมการอ่านของ
เด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
วัดเขาหนีบ
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่
มาตรฐาน มีระบบการ
อาเภอเมือง
จาเป็น สาหรับการดาเนินงาน ดาเนินงานและ
จังหวัดลพบุรี ห้องสมุด รวมทั้งให้ความรู้
ให้บริการ ที่สามารถใช้
ด้านการบริหารจัดการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุด และดาเนิน การวาง สร้างเสริมวัฒนธรรม
ระบบ พัฒนาห้องสมุด
การอ่านภายใน
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
โรงเรียนได้อย่างมี
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ ประสิทธิภาพ
ครูและนักเรียน เพื่อให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
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ปี พ.ศ.
2561
(ปีงบ
ประมำณ
2561)
(ต่อ)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
โครงการเผยแพร่
ความรู้และ
บริการวิชาการ
การจัดแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียน
พลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่ 50
วันที่ 1-2
พฤษภาคม
2561
โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
วัดข่อยใต้
วันที่ 21-23
พฤษภาคม
2561

โรงเรียน
1 แห่ง

โรงเรียน
พลร่มอนุสรณ์
มิตรภาพที่ 50
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

โรงเรียน
1 แห่ง

โรงเรียนวัด
ข่อยใต้
อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี

โครงการ
โรงเรียน
เผยแพร่ความรู้ 1 แห่ง
และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ณ โรงเรียน
ราชประชา
นุเคราะห์ 33
วันที่ 5-8
มิถุนายน 2561

โรงเรียน
ราชประชา
นุเคราะห์ 33
อาเภอ
หนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

บทบำท
ของสำนักวิทยบริกำรฯ
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และดาเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนินงานห้องสมุด รวมทั้ง
ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ห้องสมุด และดาเนินการวาง
ระบบ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการ
ศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น
สาหรับการดาเนินงานห้องสมุด
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการห้องสมุด และ
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน

ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้ำง
คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)

2561
(ปีงบ
ประมำณ
2561)
(ต่อ)

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน
เขต 11
วันที่ 13 มีนาคม
2561 และ
วันที่ 16
สิงหาคม 2561

ชุมชน
1 แห่ง

2562
(ปีงบ
ประมำณ
2562)

โครงการ
โรงเรียน
เผยแพร่ความรู้ 1 แห่ง
และบริการ
วิชาการ
การจัดแหล่ง
เรียนรู้ใน
โรงเรียน
ณ โรงเรียน
วัดโคกหม้อ
วันที่ 12-14
ธันวาคม 2561
โครงการ
โรงเรียน
เผยแพร่ความรู้ 1 แห่ง
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ณ โรงเรียน
วัดอัมพวัน
วันที่ 7–9
มกราคม
2562

ผลกระทบที่เกิด
บทบำท
ประโยชน์สร้ำง
ของสำนักวิทยบริกำรฯ
คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร
ศูนย์ฝึกและ
ให้ความรู้การบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
อบรมเด็กและ ห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานแก่ และเยาวชน เขต 11 มี
เยาวชน เขต 11 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและ
ห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
อาเภอ
อบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 มีระบบการดาเนินงาน
พัฒนานิคม
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
และให้บริการ ที่
จังหวัดลพบุรี แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
สามารถใช้เป็นแหล่ง
วัฒนธรรมการอ่านของเด็ก
เรียนรู้และสร้างเสริม
และเยาวชน
วัฒนธรรมการอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา โรงเรียนมีห้องสมุดที่
วัดโคกหม้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ ได้มาตรฐาน มีระบบ
อาเภอเมือง
การดาเนิน งานห้องสมุด
การดาเนินงานและ
จังหวัดลพบุรี รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา โรงเรียนมีห้องสมุดที่
วัดอัมพวัน
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ ได้มาตรฐาน มีระบบ
อาเภอเมือง
การดาเนิน งานห้องสมุด
การดาเนินงานและ
จังหวัดลพบุรี รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
ให้บริการ ที่สามารถ
บริหารจัดการห้องสมุด และ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ดาเนินการวางระบบ พัฒนา และสร้างเสริม
ห้องสมุดโรงเรียน และจัด
วัฒนธรรมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
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ปี พ.ศ.
2562
(ปีงบ
ประมำณ
2562)
(ต่อ)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ที่ร่วม
(โปรดระบุ
โครงกำร
ดำเนินกำร
จำนวน)
โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการการจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ณ โรงเรียน
เทศบาลเมือง
เขาสามยอด 1
ถ.หนองบัวขาว
วัดพระบาท
น้าพุ อาเภอ
เมือง จังหวัด
ลพบุรี
วันที่ 27-29
พฤษภาคม
2562
โครงการ
เผยแพร่ความรู้
และบริการ
วิชาการ การจัด
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
ณ ห้องสมุด
โรงเรียนบ้าน
เขาเตียน
มิตรภาพที่ 134
ตาบลวังเพลิง
อาเภอโคก
สาโรง จังหวัด
ลพบุรี
วันที่ 24-26
กรกฎาคม
2562

บทบำท
ของสำนักวิทยบริกำรฯ

โรงเรียน
1 แห่ง

โรงเรียน
เทศบาลเมือง
เขาสามยอด 1
ถ.หนองบัวขาว
วัดพระบาท
น้าพุ อาเภอ
เมือง จังหวัด
ลพบุรี

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนิน งานห้องสมุด
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุด และดาเนินการ
วางระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ
ครูและนักเรียน เพื่อให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน

โรงเรียน
1 แห่ง

โรงเรียนบ้าน
เขาเตียน
มิตรภาพที่
134 ตาบลวัง
เพลิง อาเภอ
โคกสาโรง
จังหวัดลพบุรี

ช่วยจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
การดาเนิน งานห้องสมุด
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการห้องสมุด และดาเนินการ
วางระบบ พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับคณะ
ครูและนักเรียน เพื่อให้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน

ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้ำง
คุณค่ำต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กร
โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนมีห้องสมุดที่
ได้มาตรฐาน มีระบบ
การดาเนินงานและ
ให้บริการ ที่สามารถ
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่าน
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปี พ.ศ.
2562
(ปีงบ
ประมำณ
2562)
(ต่อ)

กลุม่
ภำคีเครือข่ำย
งำน/กิจกรรม/ เป้ำหมำย
ทีร่ ่วม
โครงกำร
(โปรดระบุ
ดำเนินกำร
จำนวน)
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดศูนย์ฝึก
และอบรมเด็ก
และเยาวชน
เขต 11
วันที่ 3 ตุลาคม
2562

ชุมชน
1 แห่ง

ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11
อาเภอ
พัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

บทบำท
ของสำนักวิทยบริกำรฯ

ให้ความรู้การบริหาร
จัดการห้องสมุดที่เป็น
มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 11 เพื่อ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
วัฒนธรรมการอ่านของ
เด็กและเยาวชน
2563 โครงการพัฒนา
ชุมชน ศูนย์ฝึกและ
ให้ความรู้การบริหาร
(ปีงบ ห้องสมุดศูนย์ฝึก 1 แห่ง อบรมเด็กและ จัดการห้องสมุดที่เป็น
ประมำณ และอบรมเด็ก
เยาวชน เขต 11 มาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่
2563)
และเยาวชน
อาเภอ
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
เขต 11
พัฒนานิคม
และเยาวชน เขต 11 เพื่อ
จังหวัดลพบุรี พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
วันที่ 12
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริม
กุมภาพันธ์
วัฒนธรรมการอ่านของ
2563
เด็กและเยาวชน
โครงการ
โรงเรียน ณ โรงเรียน
ช่วยจัดหาหนังสือ
เผยแพร่ความรู้
1 แห่ง บ้านผังสามัคคี สื่อการศึกษา วัสดุ
และบริการ
บ้านผังพัฒนา ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นสาหรับ
วิชาการ การจัด
ตาบล หินซ้อน การดาเนิน งานห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ใน
อาเภอ แก่ง
รวมทั้งให้ความรู้ด้านการ
โรงเรียน
คอย จังหวัด บริหารจัดการห้องสมุด
ณ โรงเรียนบ้าน
สระบุรี
และดาเนินการวางระบบ
ผังสามัคคี บ้าน
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ผังพัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตาบล หินซ้อน
การอ่าน ร่วมกับคณะครู
อาเภอ แก่ง
และนักเรียน เพื่อให้
คอย จังหวัด
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
สระบุรี วันที่
และส่งเสริมวัฒนธรรมการ
11-13 มีนาคม
อ่าน
2563

ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กร
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 มีห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการ
ดาเนินงานและให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 11 มีห้องสมุด
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการ
ดาเนินงานและให้บริการ ที่
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
และสร้างเสริมวัฒนธรรม
การอ่าน
ของเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้
มาตรฐาน มีระบบการ
ดาเนินงานและให้บริการ
ที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างเสริม
วัฒนธรรมการอ่านภายใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

111

6. เกิ ด ชุ ม ชนต้ น แบบด้ านการพึ่ ง พาตนเองอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ มี ส านั ก /คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน
ในการให้บริการวิชาการของสานักวิทยบริการฯ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีชุมชนต้นแบบด้าน
การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่สานักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนา ได้แก่ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อ.อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่สามารถพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของเด็กและเยาวชน สามารถเป็นต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดยมีบุ คลากรของส านั กวิทยบริ การฯ และมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี เป็ นผู้ รับ ผิ ดชอบร่ว มในการพั ฒ นา
ปัจจุบัน สำนักวิทยบริกำรฯ ไม่ต้องไปช่วยดำเนินกำร แต่จะทำหน้ำที่นิเทศ ให้คำแนะนำ คำปรึกษำ และหำกมี
ปัญหำจะร่วมหำทำงแก้ปัญ หำ โดยเข้ำไปเยี่ยมและให้คำปรึกษำกำรดำงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 สามารถสอบถามได้ทางช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง
หรื อหากข้ องการเข้ ามาศึ ก ษาดู งาน ณ ส านั ก วิท ยบริการฯ ก็ส ามารถปฏิ บั ติ ได้ เช่ น กั น (สวท.2.1-6-1 สรุปผล
ดาเนิ นการโครงการพัฒนาห้ องสมุ ดศูนย์ฝึกและอบรมเด็ กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี, สวท.2.1-6-2 ภาพ
กิจกรรม ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี)
กำรบรรลุเป้ำหมำย
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสานักฯ ซึ่งสานักวิทยบริการฯ
ได้กาหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒ นาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน” ไว้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดาเนินการครบ 6 ข้อ
กำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
6 ข้อ

คะแนนที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
หมำยเลข
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง
สวท.2.1-1-1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภักเทพสตรี
สวท.2.1-1-2
รวมผลงานบริการวิชาการ 2557-2563
สวท.2.1-1-3
นิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการ
สวท.2.1-2-1
แฟ้มรวบรวมผลงานตามวงจร PDCA
สวท.2.1-3-1
สรุปผลการติดตามการจัดโครงการการให้บริการจัดห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 – มิถุนายน
2563
สวท.2.1-3-2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2557
สวท.2.1-3-3
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดลพบุรี และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
สวท.2.1-3-4
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
สวท.2.1-3-5
หนังสือตอบขอบคุณจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
สวท.2.1-3-6
จดหมายข่าวของกรมพินิจฯ
สวท.2.1-3-7
สรุปผลดาเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
จังหวัดลพบุรี
สวท.2.1-3-8
ภาพต่าง ๆ ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี
สวท.2.1-4-1
ภาพก่อนดาเนินการ-หลังดาเนินการของห้องสมุดต่าง ๆ ประมาณ 5 ปีย้อนหลัง
สวท.2.1-6-1
สรุปผลดาเนินการโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11
จังหวัดลพบุรี
สวท.2.1-6-2
ภาพต่าง ๆ ณ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
มหาวิ ท ยาลั ย และคณะ/ส านั ก มี ก ารก าหนดพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นา และมี ก ารก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทาแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ในชุ ม ชนท้ องถิ่น สามารถใช้ ค วามรู้ ความคิ ด สร้างสรรค์ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ท าง
เทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไปการบริการวิชาการเป็น
ภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรคานึ งถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่
ท าให้ เกิ ด รายได้ แ ละการบริ ก ารวิ ช าการที่ ห น่ ว ยงานจั ด ท าเพื่ อ สร้า งประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน โดยมี ก ารประเมิ น
ความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึง
พอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มำตรฐำน
โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
สูตรกำรคำนวณ
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หมายเหตุ :
1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น เป้าหมาย
หลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒ นาขึ้น อันเป็นผลจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
สานักวิทยบริการฯ มีการกาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ ปี 2561-2565 คือ โรงเรียน/ชุมชนในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน โดยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้ ใช้บริการห้องสมุดในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
ตำมศำสตร์ของพระรำชำ ซึ่ง สำนักวิทยบริกำรฯ ดำเนินกิจกรรมตำม พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของใน
หลวงรัชกำลที่ 10 คือ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2) มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงำนทำ – มีอำชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งการให้ บริการวิชาการ
ด้านการดาเนินงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับโรงเรียน/หน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว
และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สามารถตอบสนองตาม
พระบรมราโชบายด้ านการศึกษา ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
การดาเนินงานได้คานึงถึงกระบวนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย
ก่อนการให้ บ ริ การได้ส ารวจพื้น ที่ และศึกษาความต้องการของโรงเรียนเป้าหมายใน 3 จังหวัด โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว และ
ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อาเภอพัฒ นานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้รับบริการ และ
นามาจัดทาโครงการตามแผนบริการวิชาการประจาปี เป็นการบริการวิชาการที่ทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยเมื่อปฏิบัติการเสร็จแต่ละครั้งจะประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทาแผนปีงบประมาณต่อไป เพื่ อให้เกิดประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน สานักวิทยบริการฯ มีกำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ต่ำ
กว่ำ 5 ปี มีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ของห้องสมุดในท้องถิ่น และโครงการการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/ชุมชน เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารและการให้บริการของห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน
และส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู และผู้ใช้บริการห้องสมุดของชุมชน เขต
พื้นที่จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้ านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว และห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อประสานความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย ซึ่งส านั กวิทยบริการฯ มีนโยบายจั ดสรรงบประมาณ และจัดท าแผนปฏิ บัติการประจาปี
แผนงานบริการวิชาการ อย่ำงต่อเนื่อง (ปีงบประมำณ 2557-2563 ณ ปัจจุบัน)
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ชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนตำมแผนบริกำรวิชำกำร (เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน) ได้แก่ ห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
ซึ่ง สานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ จานวน 2 ครั้ง คือ 1) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ระหว่ำง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยำวชน เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม
2557 2) บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร ระหว่ำง สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดลพบุรี
และศู นย์ฝึกและอบรมเด็ กและเยำวชน เขต 11 กับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2561
ปัจจุบัน สานักวิทยบริการฯ ยังร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีบุคลากรไปนิเทศงานและให้คาปรึกษาการดาเนินงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในการกาหนดชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ในการด าเนิ นงานปี การศึกษา 2562 จะสั มพั นธ์กับแผนปฏิบั ติการบริการวิชาการด้านการจั ดการห้ องสมุ ด
ปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563
เนื่ องจากตั ว บ่ งชี้ ที่ 2.2 ชุ ม ชนเป้ าหมายที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ งตามแผนเสริม สร้า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นตัวบ่งชี้ที่กาหนดขึ้นมาใหม่ สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา
2562 จึงไม่สามารถแก้ไขการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 ได้ ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จสิ้น
แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษา 2562
ส่วนในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ได้กาหนดตัวชี้วัด กิจกรรมย่อย 103113011252
บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียนหรือองค์กรใน
ชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ
50
ดั งนั้ น ในปี กำรศึ กษำ 2562 จ ำนวนโรงเรี ยน/หน่ วยงำน ที่ เป็ นกลุ่ มเป้ ำหมำยในกำรพั ฒนำ
ทั้งหมด คือ 4 แห่ง (ปีงบประมำณ 2562 = 2 แห่ง ปีงบประมำณ 2563 = 2 แห่ง) และมีจำนวนชุมชนเป้ำหมำย
ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อ งตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชน เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1. ประเภทงบประมำณ 1, งบประมำณแผ่นดิน
2. แผนงำน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งำน/โครงกำร งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
(62A6000001)
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แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

1031080311
52

10. บริการวิชาการโรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มีนาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรำยจ่ำย/
รำยละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน :
เบี้ยเลี้ยง (จานวน 8 คน
x 240 บาท x 3 วัน x 2
ครั้ง) = 11,520 บาท
ปฏิบัติงานนอกเวลา
(จานวน 10 คนๆ ละ 2 ชม.
x 5 วัน x 50บาท x 2 ครั้ง)
= 10,000 บาท
ใช้สอย :
ค่าอาหารว่าง (จานวน
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50
บาท x 3วัน x 2ครั้ง) =
30,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
(จานวน 50คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 80 บาทx3วันx2ครั้ง) =
24,000 บาท
ค่าพาหนะ = 6,000
บาท
ค่าวัสดุ :
วัสดุ 18,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

แผนกำรปฏิบัติงำน
จำนวนเงิน
100,000.00

ไตรมำสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.
61)
0.00

ไตรมำสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.
62)
100,000.00

ไตรมำสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.
62)
0.00

ไตรมำสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.
62)
0.00

16. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
10. บริการวิชาการ
โรงเรียนหรือองค์กร
ในชุมชน 2 แห่ง

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2561

ค่ำเป้ำหมำย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการ
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน

กิจกรรม

0.00

2.00

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
5. รหัสโครงการ 63A6000010
6. กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร์
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ์ 0301, ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ บูรณาการกับการทางาน การใช้เทคโนโลยีและจิตสานึกในการ
พัฒนาท้องถิ่น
แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรมย่อย
แผนกำรปฏิบัติงำน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรำยจ่ำย/รำยละเอียด

จำนวนเงิน

1031130112
52

12. บริการวิชาการ
ด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : บริการวิชาการด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง

80,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563

ใช้สอย :
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 8 คน x 240 บาท x 3
วัน x 2 ครั้ง) = 11,520 บาท
ค่าอาหารว่าง (จานวน 50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ
ละ 25 บาท x 3วัน x 2ครั้ง) = 15,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 50 คนๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 80 บาทx3 วัน x2 ครั้ง) = 24,000
บาท
ค่าพาหนะ = 6,000 บาท
ค่าวัสดุ :
วัสดุ 23,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วม
เนียม

ไตรมำส 1
(ต.ค.-ธ.ค.
62)
0.00

ไตรมำส 2
(ม.ค.-มี.ค.
63)
80,000.00

ไตรมำส 3
(เม.ย.-มิ.ย.
63)
0.00

ไตรมำส 4
(ก.ค.-ก.ย.
63)
0.00

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

12. บริการวิชาการด้านการ
จัดการห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงเรียน
หรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย
2 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
: ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ร้อยละจานวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2562

ค่ำเป้ำหมำย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62 – ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.63 – มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 – มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63 – ก.ย.63)

ครั้ง

0.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

50.00
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กำรดำเนินงำนบริกำรวิชำกำร มำอย่ำงต่อเนื่อง
ปี พ.ศ.
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
2557
กิจกรรมบริการวิชาการ
(ปีงบประมำณ ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า อาเภอตรีณรงค์ จังหวัดอ่างทอง
2557)
วันที่ 20-22 มกราคม 2557
กิจกรรมบริการวิชาการ
ณ โรงเรียนบ้านดอนทอง ตาบลโพตลาดแก้ว อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 27-29 มกราคม 2557
โครงการ การจัดการห้องสมุดสนับสนุนการจัดการศึกษา
ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อาเภอซับสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 สิงหำคม 2557 และ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557
2558
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
(ปีงบประมำณ ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2558)
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 เมษำยน 2558
2559
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(ปีงบประมำณ ณ โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
2559)
วันที่ 10-13 มกราคม 2559
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ณ โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 23-25 มีนาคม 2559
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดาเนินงานห้องสมุดและการสร้างสื่อการเรียนรู้
วันที่ 7-9 เมษายน 2559
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 27 กันยำยน 2559
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ปี พ.ศ.
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
2560
การจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(ปีงบประมำณ “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน”
2560)
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลพรหมบุรี อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์
จัดห้องสมุดและนิทรรศการ
ณ ห้องสมุดโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อาเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2560
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 28 สิงหำคม 2560 และ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560
2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(ปีงบประมำณ ณ โรงเรียนวัดเขาหนีบ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
2561)
วันที่ 19-21 มีนาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ ตาบลบ้านข่อย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตาบลดงดินแดง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 มีนำคม 2561 และ วันที่ 16 สิงหำคม 2561
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ปี พ.ศ.
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(ปีงบประมำณ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ ตาบลโพธิ์เก้าต้น อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2562)
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7–9 มกราคม 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1
ถ.หนองบัวขาว วัดพระบาทน้าพุ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ตาบลวังเพลิง อาเภอโคกสาโรง จังหวัด
ลพบุรี
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562
ปี พ.ศ.
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
2563
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
(ปีงบประมำณ อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
2563)
วันที่ 3 ตุลำคม 2562
โครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ การจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ณ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี บ้านผังพัฒนา ตาบล หินซ้อน อาเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ 11-13 มีนาคม 2563
โครงกำรพัฒนำห้องสมุดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 11
อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563
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สูตรกำรคำนวณ

ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวนโรงเรียน/หน่วยงำน ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ทั้งหมด คือ 4 แห่ง
(ปีงบประมำณ 2562 = 2 แห่ง ปีงบประมำณ 2563 = 2 แห่ง) และมีจำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน
เขต 11 อำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
1.
1

4

X 100

= 25

2.
คะแนนที่ได้

25
X 5

=

=

6.25

คะแนน

20
5

คะแนนที่ได้ ร้อยละ 25 = 5 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
สานักวิทยบริการฯ ได้ดาเนินการบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสานักฯ ซึ่งสานักวิทยบริการฯ
ได้กาหนดเป้ าหมายของ “ตัว บ่ งชี้ที่ 2.2 ชุม ชนเป้ าหมายที่ได้รับการพั ฒ นาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 และสามารถ
ดาเนินการได้ ร้อยละ 25 = 5 คะแนน
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กำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
ร้อยละ 20

ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 25

คะแนนที่ประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้
ตำมองค์ประกอบคุณภำพ
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ที่
1

กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพภำยใน
วงรอบปีกำรศึกษำ 2562 (ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2562)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
7 ข้อ
7 ข้อ 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รางานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ,
รองผู้อานวยการ อัญชลี,
เรวดี, ศุภลักษณ์,
สิริมาตย์, สร้อยนภา,
สงวน, พิชญนันท์,
อณุภา, หทัยรัตน์, ราตรี,
วรนุช, ศศิภา, ธงชัย
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ที่

องค์ประกอบ

1

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน
เกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. ดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ
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ที่

องค์ประกอบ

2

องค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (เกณฑ์ใหม่)
เกณฑ์มำตรฐำน
1. ทุกคนมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดาริ
2. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง
6. เกิ ด ชุ ม ชนต้ น แบบด้ านการพึ่ งพาตนเองอย่ า งยั่ งยื น ที่ มี ค ณะและมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน

หมำยเหตุ :
1.ต่อเนื่อง หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
2.ยั่งยืน หมายถึง การดาเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3.เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพึ่งตนเองได้

จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์
6 ข้อ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้อานวยการ
5 ข้อ 5 คะแนน รองผู้อานวยการ,
สุกัญญา , ประสิทธิ์,
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา,
ชวนชม, จันทร์จิรา,
อานาจ, ปิติรัตน์,
ชุลีรัตน์, นฤมล
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ที่

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ **2.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน (เกณฑ์ใหม่)
เกณฑ์มำตรฐำน
โดยการแปลงค่าร้อยละจานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20

จำนวนข้อ
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ของตัวบ่งชี้ ปีกำรศึกษำ 2562
ตำมเกณฑ์
ร้อยละ 20 ร้อยละ 5 คะแนน ผู้อานวยการ
20
รองผูอ้ านวยการ,
สุกัญญา , ประสิทธิ์,
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา,
ชวนชม, จันทร์จิรา
อานาจ,ปิติรัตน์,
ชุลีรัตน์, นฤมล
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ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2562 (ตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2562 ถึง 31 พฤษภำคม 2563)
ตำรำง สรุปกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบคุณภำพ (1 มิถุนำยน 2562 ถึง 31 พฤษภำคม 2563)
องค์ประกอบคุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลกำรดำเนินงำน

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน
(1/1)
5 คะแนน

6 ข้อ
ร้อยละ 20

6 ข้อ
ร้อยละ 50

5 คะแนน
5 คะแนน
(2/2)
5 คะแนน

เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
เฉลี่ยคะแนน
องค์ประกอบที่ 2

รวม
2 องค์ประกอบ

คะแนนกำรประเมิน
(ตำมเกณฑ์ สกอ.)

เป้ำหมำย

รอบปีกำรศึกษำ 2562
(5+5+5 = 15คะแนน / 3 ตัวบ่งชี้ = 5.00 คะแนน)

5.00 คะแนน
(ระดับดีมำก)
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หมำยเหตุ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดาเนินการใด ๆ หรือ
ดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก

