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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
ชื่อหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
ท่ีตั้ง  321  ถนนนารายณ์มหาราช  ตําบลทะเลชุบศร   

อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบเพราะ
ขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดําเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรืออาจารย์
ใหญ่  

พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้หลัง
อาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด  

พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักด์ิ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาต้ังที่ช้ันล่างของอาคาร 2 ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ  

พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ช้ัน 2 อาคาร 2 มีขนาด 3 ห้องเรียน 
 พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อํานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง ได้มีการ
ก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ 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 เป็น
อาคารสูง 8 ช้ัน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542  

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับโครงสร้าง
สํานักวิทยบริการ เป็น “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

ประวัติการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในสํานักวิทยบริการฯ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุดธรรมดา 
(Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้ 
 สิงหาคม พ.ศ.2538  ได้เริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Dynix 
Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสําหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมระบบการ
จัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module),  
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โปรแกรมสําหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรมสําหรับ
งานบริการยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และโสตทัศนวัสดุ 
โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
จํานวนเงิน 1,354,550 บาท) 
 กันยายน พ.ศ.2539  ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเป็น 16 User 
License (งบประมาณ 395,100 บาท) 
 ตุลาคม พ.ศ.2539  ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงานสร้าง
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง 
 มิถุนายน พ.ศ.2540  เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ตุลาคม พ.ศ.2540  เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจํา ฝ่าย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ CD-Rom 
stands alone 3 เครื่อง 
 พ.ศ.2541  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพ่ิมอีก 5 เครื่อง ใช้ในส่วนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ส่วนบริการโสตทัศนวัสดุ 
และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขาเกษตรกรรม เพื่อใช้ใน
มหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน และได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อรองรับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ดําเนินงานและบริการ 
 พ.ศ.2542  ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความจําเป็น
ต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอ่ืนๆ 
 ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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 และคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม 
 ติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยายบริการ
สืบค้นผ่านระบบเครือข่าย 
 เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท) 
 เมษายน พ.ศ.2545  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ CD-
ROM Network 
 พฤศจิกายน พ.ศ.2545  ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon เป็น 
Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอ่ืนๆ ได้พร้อมกันโดยเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล Z 39.5 
 กันยายน พ.ศ.2548  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 7 เครื่อง จํานวน 5 เครื่อง ใช้บริการ CD-Multimedia 
จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ 
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 มิถุนายน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับบริการยืม-คืน 
ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL เป็น 
http://library.tru.ac.th  
 กันยายน พ.ศ.2549  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการห้อง AV2 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 12 เครื่อง ใช้สําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง/ บริการ
ยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ช้ัน 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6 เครื่อง 
 พฤษภาคม พ.ศ.2550  ติดต้ังกล้องวงจรปิดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย 
 พฤศจิกายน พ.ศ.2550  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดซื้อเครื่องตัดสต๊ิกเกอร์ จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ธันวาคม พ.ศ.2550  จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน/ คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37  นิ้ว จํานวน 
1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชุดโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจากบริษัท
บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จํากัด 
 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มกราคม พ.ศ.2551  จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จํานวน 10 ช้ิน สําหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีนาคม พ.ศ.2551  ติดต้ังกล้องวงจรปิด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย 

พ.ศ. 2552   จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ  

พ.ศ. 2553   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับดําเนินงานส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 36 เครื่อง เพื่อบริการ Internet  

พ.ศ. 2554  จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสําหรับการสืบค้นสารสนเทศ และจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet 

พ.ศ. 2555  จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
พ.ศ. 2556  จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สําหรับการรักษาความปลอดภัยภายในสํานักวิทย

บริการฯ จัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง สําหรับฝึกอบรมและนําเสนอมัลติมีเดีย และปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต 
 พ.ศ. 2557  เพิ่มการให้บริการให้สนองความต้องการโดยการจัดทําห้องละหมาด ห้องสวดมนต์ ทําสมาธิ 
ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2557 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับบริจาคห้องสมุด Digital สร้างสุข  โดยบริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ฯ ได้มอบห้องสมุดดิจิตอลใน
รูปแบบ iPad ที่บรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม ในรูปของ' E-book เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษา  
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พ.ศ. 2558  จัดซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALEPH เพื่อนํามาใช้แทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ HORIZON 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเครื่องเดิม 
จัดซื้อกล้อง DSLR จํานวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ตัวเดิมนั้นชํารุด และไม่คุ้มทุนในการซ่อม 
จัดซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์ 3 มิติ) จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สําหรับทํา E-Book จํานวน 2 เครื่อง 
พ.ศ. 2559  จัดซื้อเคาท์เตอร์บริการ จํานวน 3 ชุด เพื่อนํามาให้กับเจ้าหน้าที่ใช้งานแทนเคาท์เตอร์เดิม 
จัดซื้อชั้นวางซีดีรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านกว้าง จํานวน 6 ชุด เพื่อใช้จัดแสดงสื่อการศึกษา 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส จํานวน 10 เครื่อง เพื่อให้บริการสืบค้นตามชั้น 
จัดซื้อชุดกระดานอัจฉริยะ จํานวน 2 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม  
จัดซื้อชุดจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของห้องสมุด 
พ.ศ. 2560  ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ (ห้อง AV2)  
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง  
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ จํานวน 2 ชุด 
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสําหรับสืบค้น จํานวน 1 ชุด 
จดัซื้อระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ จํานวน 1 ระบบ 
จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของสําหรับผู้ใช้บริการ จํานวน 6 หลัง 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 ชุด 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จํานวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส จํานวน 8 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 8 เครื่อง 
จัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์ จํานวน 4 ชุด 
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ จํานวน 2 คัน 
จัดซื้อหุ่นโชว์ จํานวน 2 ตัว 
จัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน 25 ตัว 
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด 
จัดซื้อตู้โชว์ จํานวน 2 ตู้ 
จัดซื้อชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จํานวน 4 ชุด 
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ผู้บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน  
         ดังรายนามต่อไปนี้ 

2497 - 2501   อาจารย์ออมทรัพย์ คําอาจ 
 2501 - 2502   อาจารย์สุนทรี  ศาสตร์สาระ 
 2502 - 2503   อาจารย์สวาท  ฤทธิเกิด 
 2503 - 2505   อาจารย์สมัย  เสยยงคะ 
 2505 - 2522   ผศ.วัลลภ  สวัสดิวัลลภ 
 2522 - 2533   อาจารย์มนต์ฤดี  วัชระประทีป 
 2533 - 2536   อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ 
 2536 - 2537   อาจารย์บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2537 - 2539   อาจารย์รชตกมล  ยันต์ทอง 
 2539 - 2542   อาจารย์ชมภู   โชติจริยะ  
 2542 - 2546   ผศ.บุญเรือน  จันทศรีคํา 
 2546 - 2556   ผศ.ดวงใจ  อมิตรพ่าย 
 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน   ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 

 
คณะผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน 
1. ผศ.ศรีสุภา   นาคธน ผู้อํานวยการสํานัก 
2. ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการสํานัก 
3. อ.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อํานวยการสํานัก 
 

กรรมการประจําสํานักฯ 
1. ผศ.ศรีสุภา   นาคธน ประธานกรรมการ 
2. ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. อ.สรายุทธ์ พานเทียน กรรมการ 
4. ผศ.บุญเรือน จันทศรีคํา กรรมการ 
5. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ กรรมการ 
6. นายวิบูลย์ ศรีโสภณ กรรมการ 
7. นางสาวชวนชม สมนึก กรรมการ 
8. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
9. นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม กรรมการ 
10. นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์ กรรมการและเลขานุการ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
 แนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
กําหนดแผนยุทธ์ศาสตร์  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 
ปรัชญา 
 
 
วิสัยทัศน์ 
            เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  สนับสนุน
การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

 
พันธกิจ 

1.  จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม  
4.  สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 
ยุทธศาสตร์ 
 เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลยั
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แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีพ.ศ. 2558-2562 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
(พ.ศ. 2559-2563) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (พ.ศ. 2558-2562) 

1.  ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสา 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

1 .  พัฒนาแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพ  เพื่ อ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถ
แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล 
    
 

2. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
3.  พัฒนาบุคลากรงานวิจัย สร้างสรรค์สู่ชุมชน ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 

2.  ให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย
การพัฒนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

4.  การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ สู่
ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

3.  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

5.  ส่งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/สากล 

4.  ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

6.  ยกระดับการบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธ์ิใน
การดําเนินงาน 

5.  มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

การบริหารงาน   
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานผู้อํานวยการ ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความในข้อ 5 กล่าวว่า ให้แบ่งส่วน
ราชการ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็น
สํานักงานผู้อํานวยการ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ เป็น
สํานักงานผู้อํานวยการ ประกอบด้วยงาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะกรรมการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
1.  ผศ.ศรีสุภา  นาคธน         ผู้อํานวยการ    
2.  ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์  รองผู้อํานวยการ 
3.  อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา         รองผู้อํานวยการ ( สิงหาคม 2559 – 8 มีนาคม 2560) 
4.  อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน      รองผู้อํานวยการ ( 9 มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน) 
5.  นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการและหัวหน้าส่วนงานธุรการ 
6.  นางสาวชวนชม    สมนึก หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ 
7.  นายประสิทธ์ิ         อ่วมเนียม      หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ 
8.  นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์      หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 1.    ผู้อํานวยการ ที่ปรึกษา 
 2.    รองผู้อํานวยการ (คนที ่1) ประธานกรรมการ 
 3.    รองผู้อํานวยการ (คนที ่2) รองประธานกรรมการ 
 4.    นางราตรี  คงขุนทด กรรมการ 
 5.    นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ กรรมการ 
 6.    นางสาววรนุช  ล้อมวงศ์ กรรมการ 
 7.    นางอิสรย์ี  วงษ์สังข์ทองคํา กรรมการ 
 8.    นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์ กรรมการ 
 9.    นายธงชัย  ไสวงาม กรรมการ 
 10.  นายประสิทธ์ิ  อ่วมเนียม กรรมการ 
 11.  นางธนัญญา  สุขอุดม กรรมการ 
 12.  นางสาวเพ็ญพิชชา  สิทธิวรยศ                             กรรมการ 
 13.  นางศุภลักษณ์  กระต่ายจันทร ์                            กรรมการ 
 14.  นางสิริมาตย์  จันทร์ขาว                                    กรรมการ 
 15.  นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร                              กรรมการ 
 16.  นางสาวสงวน  ช่ืมชมกลิน่                                  กรรมการ 
 17.  นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ กรรมการ 
 18.  นางศศิภา  เกตุเจริญ                                        กรรมการ 
  19.  นางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์                                  กรรมการ 
 20.  นางปิติรัตน์  อินทุม                                         กรรมการ 
 21.  นางสาวพิชญนันท ์พรมพิทักษ์                            กรรมการ 
 22.  นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์                                กรรมการและเลขานุการ 
 23.  นางสาวชวนชม  สมนึก                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24.  นางสาวสุกัญญา  บุญทวี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 25.  นางชุลีรัตน์  จันทรส์ว่าง                                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โครงสร้างการบรหิารงาน 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้อํานวยการสาํนักฯ 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการประจาํสาํนักฯ 

งานธุรการ งานเทคนคิสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยบริหารและ 
สารบรรณ 

หน่วยการเงิน
และพัสดุ 

หน่วยนโยบาย
และแผน 

 

หน่วยพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หน่วยบริการยืม-คืน 

หน่วยบริการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

หน่วยบริการสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้า 

หน่วยบริการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการ 

หน่วยสารสนเทศ
ท้องถิ่น 

หน่วยบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

หน่วยระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยสื่อโสตทัศน์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยตรวจสอบ
บํารุงรักษา 
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บุคลากร 
   อาจารย์     จํานวน    3 คน 

  เจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง)   จํานวน            22 คน 
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

 

หน่วยงาน ข้าราชการ ก.พ. ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
รวม 

สํานักงานผู้อํานวยการ - - 1 1 
งานธุรการ - - 1 1 
งานเทคนิคสารสนเทศ - - 6 6 
งานบริการสารสนเทศ - - 10 10 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 4 4 

รวม - - 22 22 
 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวชวนชม   สมนึก นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
2 นางอัญชลี   เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
3 นางศศิภา   เกตุเจริญ บรรณารักษ ์ คบ. (บรรณารกัษศาสตร์) 
4 นางสาวสร้อยนภา  ศรีอัมพร เจ้าหน้าที่ คบ. (ภาษาไทย) 
5 นางสาวอณุภา   ทานะรมณ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
6 นางศุภลักษณ์   กระต่ายจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
7 นางสาวเรวดี   วงษ์สุวรรณ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
8 นางณัทพัชช์นันท์  นรสิงห์            บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
9 นายธงชัย  ไสวงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
10 นางสาวปิติรัตน์  อินทุม บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
11 นางฉอ้อน   เงียบสุภาพ เจ้าหน้าที่ มศ.3 
12 นางธนัญญา   สุขอุดม เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
13 นางอิสรีย์   วงษ์สังข์ทองคํา เจ้าหน้าที่ ปวช. (บัญชี) 
14 นางสาวสงวน   ช่ืนชมกลิ่น เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (การบรหิารทรัพยากร

มนุษย์) 
15 นายอนุศักด์ิ  เทพทัศน ์ เจ้าหน้าที่ ปวส. (การจัดการทรัพยากร

มนุษย์) 
16 นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม นักวิชาการบรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
17 นางสาวเพ็ญพิชชา สิทธิวรยศ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
18 นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา (ต่อ) 
19 นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการสื่อโสต ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
20 นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง เจ้าหน้าที่ ศศ.บ. (บัญชี) 
21 นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธบ. (บัญชี) 
22 นางราตรี คงขุนทด เจ้าหน้าที่  
23 นางสาววรนุช ล้อมวงศ์ บรรณารักษ ์ ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
24 นางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ ์ การเงินและบัญชี บธบ. (บัญชี) 

 
อาคารสถานที่ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดําเนินงานและบริการ ดังนี้ 

 อาคารเก่า (2 ชั้น) 
ชั้นที่ 1 ส่วนบริการ 

  1. บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการทําบัตรสมาชิก บริการ
ยืม–คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
  2. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC 
  3. พ้ืนที่จัดแสดงหนังสือใหม่ 
  4. บริเวณโถงสําหรับจัดนิทรรศการ 

ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทศันวัสด ุ
  1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี 
  2. บริการมินิเธียร์เตอร์ 
  3. บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 

  4.  ห้องเทพสตรีนิทัศน์ 
 อาคารใหม่ (8 ชั้น) 

ชั้นที่ 1 ส่วนสาํนักงาน 
  1. สํานักงานผูอํ้านวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ  
  3. บริการรับถา่ยเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ 

  4. มุมการ์ตูน 
  5. จุดบริการน้ําด่ืม 
  ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  1. บริการ CD – ROM Multimedia  
  2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 
  3. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  4. บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้น และสําเนาเอกสารจาก CD-ROM และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ทางเครื่องพิมพ์ 
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  5. บริการห้องฝึกอบรม  

6. บริการห้องสมุดสร้างสุขสาํหรับสืบค้น eBook 
ชั้นที่ 3 บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและห้องสมุดกฎหมาย 

  1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ 
  2. ห้องสมุดกฎหมาย 
  3. บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา 
  4. บริการกฤตภาค 

ชั้นที่ 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
  1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000, 100, 200, 300 และ 400 
  2. บริการอ่านทั่วไป  

ชั้นที่ 5 บรกิารหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
  1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 500 600 
  2. บริการอ่านทั่วไป  
  3. ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ชั้นที่ 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
  1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 700 800 900 
  2. มุมหนังสือคุณธรรม 
  3. บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น 
  4. ห้องไหว้พระ สวดมนต์ และห้องละหมาด 

ชั้นที่ 7 บริการหนังสืออ้างองิ วิทยานพินธ ์งานวิจัย 
  1. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า 
  2. บริการหนังสืออ้างอิง 
  3. บริการวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
  4. ห้องประชุม 
  5. ห้องค้นคว้าสําหรับอาจารย์ 
  6. บริการสําเนาเอกสารจากหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 

ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น 
  1. บริการข้อมลูท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี  
สิงห์บุรี และสระบุรี 
  2. ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
  3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
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งบประมาณ 
 1. การจัดสรรงบประมาณ 

  การจัดสรรงบประมาณ สํานกัวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
  1.1  ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกีย่วข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ 
  1.2 นํารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสําคัญตามความ

เหมาะสม 
  1.3 พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจําที่ได้รับ ตามความจําเป็นเร่งด่วนหรือตามความ

เหมาะสม 
  1.4 ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจําปี 
  1.5 นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ     

มีกําหนดระยะเวลาดงันี้ 
 1.5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สิ้นสุดการใช้จ่ายก่อนเดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ 
 1.5.2 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ. กศ.บป. ) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือน 

กันยายนของแต่ละปีงบประมาณ 
 2.  การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

  เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและสํานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน 
  2.2 จัดทําแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
  2.3 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผน

และพัฒนา เป็นต้น 
  2.5 เมื่อจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร

ถูกต้อง 
  2.6 ดําเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อทุกรายการ 
  2.7 ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.8 เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
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ตารางที่  3  แสดงงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 

งบประมาณ รวม       

1. แผ่นดิน 
     - กองทุนบริการวิชาการ 

4,396,900 

2. บ.กศ 932,730 

รวมทั้งสิน้ 5,329,630 

 

แผนภูมิท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59)

แผน่ดิน บกศ.

 
 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารและติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 39 โครงการ  และได้นํามาบูรณาการเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่
สํานักฯ ทั้งในด้านบริหารจัดการและการบริการ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธ์ิผลเมื่อดําเนินการเสร็จ
สิ้นทุกโครงการ 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2559 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
5,329,630 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
4,396,900 

เงินนอกงบประมาณ 
932,730 

4,296,900 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,00 

บ.กศ. 
932,730 

1. กิจกรรมหลัก: โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.1 ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงาน 
2,000   2,000 

2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ 
 2.1 จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าท่ี 

40,000   40,000 

 2.2 เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

60,000   60,000 

 2.3  จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินงาน
บริการสารสนเทศ กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ รณรงค์การเข้าใช้บริการ 

20,000   20,000 

 2.4 สํารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของสํานักวิทยบริการฯ 

12,000   12,000 

 2.5 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library 

12,840   12,840 

 2.6 จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) 

1,857,000   1,857,000 

 2.7 จัดซ้ือวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

60,000   60,000 

 2.8 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินงานบริการ
สารสนเทศบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
170 ชื่อเรื่อง บอกรับสมาชิก
หนังสือพิมพ์ 18 ชื่อเรื่อง 

200,000   200,000 

 2.9 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

42,160   42,160 

 2.10 จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานัก
วิทยบริการฯ 

45,000   45,000 

 2.11 ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000   10,000 
 2.12 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน 
25,000   25,000 

 2.13 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

50,000   50,000 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2559 
(ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
5,329,630 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
4,396,900 

เงินนอกงบประมาณ 
932,730 

4,296,900 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,000 

บ.กศ. 
932,730 

2. กิจกรรมหลัก: โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ (ต่อ) 
 2.13 จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
50,000   50,000 

 2.14 จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000   100,000 
 2.15 ครุภัณฑ์จัดซ้ือเคาท์เตอร์ บริการ 37,800   37,800 
 2.16 จัดซ้ือชั้นวางซีดีรางเลื่อน แบบ

เลื่อนด้านกว้าง 
483,000   483,000 

 2.17  จัดซ้ือชั้นเก็บเอกสาร 50,800   50,800 
 2.18 ชุดกระดานอัจฉริยะ 246,000   246,000 
 2.19 จัดหาครุภัณฑ์ชุดจัดกิจกรรม

ห้องสมุดมีชีวิต 
167,000   167,000 

 2.20 จัดหาครุภัณฑ์ชุดโต๊ะประชุมกลุ่ม
สําหรับสืบค้น E-Book 

56,300   56,300 

3. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 จ้างเหมาบริการปรับสภาพภูมิทัศน์ 

สภาพแวดล้อมภายในสํานักวิทยบริการ
ฯ 

120,000   120,000 

4. กิจกรรมหลัก งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.1 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการ

สารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 
600,000   600,000 

5. กิจกรรมหลัก โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 5.1 โครงการความร่วมมือทางด้าน

วิชาการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน 
และท้องถิ่น ในประเทศหรือต่างประเทศ 

 30,000  30,000 

6. กิจกรรมหลัก โครงการสํารวจความต้องการของหน่วยงาน ชุมชน สังคม 
 6.1 โครงการการสํารวจความต้องการ

ของหน่วยงาน ชุมชน สังคม 
 12,000  12,000 

7. กิจกรรมหลัก โครงการจัดฝึกอบรมด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้า
อบรมเป็นหลัก 
 7.1 ฝึกอบรมกิจกรรมการสร้างสื่อ

ประกอบการเรียน 
 38,000  38,000 
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ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณ จําแนกตามกิจกรรม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2559 
(ต่อ) 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

รวม 
5,329,630 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ 
932,730 

4,296,900 กองทุนบริการ
วิชาการ 
100,000 

บ.กศ. 
932,730 

8. กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ 
 8.1 โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการ

เรียนรู้และสืบสานโครงการ
พระราชดําริ 

 20,000  20,000 

9. กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
 9.1จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
การปฏิบัติงานความรู้ในหน้าท่ี 

  38,190 38,190 

10. กิจกรรมหลัก งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.1 เปลี่ยนสารกรองน้ํา   30,000 30,000 
 10.2 ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมบํารุง

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
ประปา และค่าวัสดุ 

  119,500 119,500 

 10.3 จัดซ้ือครุภัณฑ์เวทีแบบ
เคลื่อนย้าย 

  45,000 45,000 

 10.4 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสัมผัสสําหรับสืบค้นสารสนเทศ 

  295,000 295,000 

 10.5 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 

  235,000 235,000 

 10.6 จัดหาครุภัณฑ์ชั้นไม้จัดเก็บ
หนังสือ 

  2,240 2,240 

 10.7 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์
อัตโนมัติ 

  30,000 30,000 

 10.8 จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะประชุมขนาด
ไม่ตํ่ากว่า 10 ท่ีนั่ง 1 ชุด 

  14,300 14,300 

 10.9 จัดหาครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟน
สําหรับห้องประชุม 

  51,000 51,000 

11. กิจกรรมหลัก โครงการ Happy Workplace (สถานที่ทํางานที่มีความสุข) 
 11.1 การจัดกิจกรรมสร้างเสริม

สุขภาพจิต 
  500 500 

12. กิจกรรมหลัก โครงการบริหารจัดการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 12.1 ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์โดยสาร   72,000 72,000 
 รวมทั้งสิ้น (งบแผ่นดิน  บ.กศ.) 5,329,630 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality  Assurance) 
ที่ได้จัดทําขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนด
ระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality  Auditing) และการประเมิน (Quality  
Assessment) ในระดับสํานักฯ 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯ จําแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 1.  กลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบด้วย 
 1)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  
 2)  มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3)  มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4)  ผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักฯ รับทราบและดําเนินการ 
 5)  มีการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อประกันคุณภาพภายในและ
ประเมินจากองค์การภายนอก 
 

 2.  การกําหนดความรับผิดชอบ ในระบบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักฯ ได้กําหนดความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้ 
 1)  ระดับสํานักฯ  ได้มอบหมายให้รองผู้อํานวยการสํานักฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดย
วิเคราะห์แผนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักฯ 
ดําเนินการตามแผนและประเมินแผน 
 2)  มีการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักฯ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ 
จะกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ 

ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินภายในโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 
  ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย                
ปีการศึกษา 2558 ผู้ประเมินกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายใน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง   ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ทองแผ่   กรรมการ 
  4. อาจารย์ฑัชวงษ์   จุลสวัสด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ปีการศึกษา 2558 
ตาราง ผลการประเมนิตามตวับ่งชี ้

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ คะแนน หมายเหต ุ
1. การบริการวิชากร 1.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 
5 - การประเมินตามตัว บ่งชี้  การจั ด

ห้องสมุด/ การอบรม 
- มิได้ประเมินตามเป้าหมาย จึงทําให้ไม่
สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงได้ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2. การบริหารจัดการ 2.1 การบริหารงานของ

หน่วยงาน 
5 - การรายงานได้ นํ า เสนอประ เด็ น

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการที่
กําหนดไว้ 

 2.2 การบริหารงาน เพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

5 - การวิเคราะห์ SWOT ยังมีจุดที่ต้อง
ทบทวน คือการหากรอบแนวทางในการ
วิเคราะห์ เช่น ใช้แนวทางของ 4m หรือ 
7s มาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน 
การวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรคจาก 
P&ST (Political & Law) Bconomuic 
Social & culture Techonology และ
ห น่ ว ย ง า น ย่ อ ย ภ า ย น อ ก ที่ อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยที่อาจสร้างอุปสรรคหรือ
โอกาสแก่สํานักฯ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 5 การดําเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยคะแนน 2 องค์ประกอบ 5.00 การดําเนินงานระดับด ี

 

ตาราง การวเิคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหนว่ยงานตามโครงสรา้งของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอ
บที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จํานวนตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับ
พอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดี
มาก 

1  1 - 5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
2 2 - 5+5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ - 15 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปีการศกึษา 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
องค์ประกอบ ผลการประเมนิ / ข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการ          
 ปีการศึกษา 2558 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ 

ที่สนบัสนุน 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ    
(ระบุเดือน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ   
ระดับสํานัก 

1. การบริการ
วิชาการ 

ผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 1 
ได้ 5 คะแนน 

      

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
1. ควรมีการสาํรวจความต้องการ
ในการให้บริการของห้องสมุดแก่
สังคม ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 
ได้แก่ 
   1) การจัดหา จัดเก็บ และ
บํารุงรักษา 
   2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   3) การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
   4) สร้างระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี เช่น เวลาเปิด
ห้องสมุด / วิธีการให้บริการยืม-
คืน หนังสือ /สือ่ /วัสดุ / สถานที่ 

  
ดําเนินการสํารวจความต้องการของ
หน่วยงาน ชุมชน สังคม ด้านการบริการ
วิชาการ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 
   04, เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการ
วิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 
 สอดคล้องกับกลยุทธ ์มหาวิทยาลัย 
   0404, บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
โครงการ ให้บริการทาง
วิชาการของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลยั  
กิจกรรม สํารวจความ
ต้องการของหน่วยงาน 
ชุมชน สังคม   

 
12,000 

 
ต.ค.-ธ.ค.59 

 
คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 
ผู้อํานวยการ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมนิ / ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ          
 ปีการศึกษา 2558 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ 

ที่สนบัสนุน 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ    
(ระบุเดือน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ   
ระดับสํานัก 

1. การบริการ
วิชาการ 

2. รูปแบบการให้บริการควร
สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมโดยเน้นประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาและชุมชน 
    1) ในการกาํหนดแผนบรกิาร
วิชาการควรกําหนดตัวชี้วัดที่เป็น
เป้าหมายที่แทจ้ริงของแผน เช่น 
        -การบริหารจัดการ
ห้องสมุด เป้าหมาย คือ 
สถานศึกษาต้องดําเนินงานได้
ด้วยตนเอง 
        -การอบรมความรู้เรื่อง
ห้องสมุด ตัวชี้วัดสําคัญ คือ ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถดําเนินการ
จัดการห้องสมุดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    2) การนําผลการประเมินแผน
บริการวิชาการมาปรับปรุง ควร
ทําให้เป็นรูปธรรมเชื่อถือได้ เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1. จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
กับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ 
และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   04, เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการ
วิชาการสู่ชุมชน/ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/สากล 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 
   0403, พัฒนาและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1. โครงการ  ให้บริการ
ทางวิชาการของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม  โครงการจัด
ฝึกอบรมด้วยวิธีการใหม่ๆ 
เพื่อให้มีความหลากหลาย
และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้
เข้าอบรมเป็นหลัก   

2. โครงการ ให้บริการ
ทางวิชาการของ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม โครงการความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชนและท้องถิ่นทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

38,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

ม.ค.-มี.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.-มิ.ย.60 

คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
คณะกรรมการ
บริการ
วิชาการ 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  
 

ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อํานวยการ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมนิ / ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ          
 ปีการศึกษา 2558 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ 

ที่สนบัสนุน 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ    
(ระบุเดือน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ   
ระดับสํานัก 

1. การบริการ
วิชาการ 

3. ข้อเสนอแนะทั่วไป การเขียน
รายงานผลการดําเนินงาน ควร
ระบุว่าได้ดําเนินการอะไรบ้าง 
แล้วผลเป็นอยา่งไร ได้ปรับปรุง
ในประเด็นใดบ้าง 

จักกิจกรรม ดําเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   06, ยกระดับการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสุขภาวะ
ของบุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงาน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
องค์กรและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรม โครงการ
ประกันคุณภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา   

2,000 เม.ย.-มิ.ย.60 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมนิ / ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ                

 ปีการศึกษา 2558 

แผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ 

ที่สนบัสนุน 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ    
(ระบุเดือน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ   
ระดับสํานัก 

2. การบริหาร
จัดการ 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่  2 ไ ด้  5 
คะแนน 

      

จุดเด่นจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
1. การบริหารงานของหน่วยงาน 
   1.1 มีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
   1.2 มีการนําผลการดําเนินงาน มาปรับปรุง
การดําเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ 

 
 
จัดกิจกรรม ดําเนินกิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสมัฤทธิ์
ในการดําเนินงาน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัย 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
โครงการ  งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรม โครงการ
ประกันคุณภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา   

 
 
2,000 

 
 
เม.ย.-มิ.ย.60 

 
 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

 
 
รองผู้อํานวยการ 
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องค์ประกอบ ผลการประเมนิ / ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ                

 ปีการศึกษา 2558 

แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการ 

ที่สนบัสนุน 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ดําเนนิการ    
(ระบุเดือน) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ผู้ตรวจสอบ   
ระดับสํานัก 

2. การบริหาร
จัดการ 

2. การบริหารของหน่วยงานเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
2.1 สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานที่
ชั ด เจนและมีหลั กฐานประกอบการ
ดําเนินงานที่เห็นเชิงประจักษ์ ในด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ มีการกําหนดกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2.2 บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ใน
สํานักได้เป็นอย่างดี 
2.3 บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีแผนบริหารความเสี่ยงที่ ชัดเจน
เหมาะสม 
2.5 ดําเนินการได้ชัดเจนเห็นถึงรูปแบบ
ของกระบวนการตามตัวบ่งชี้ 

 
 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
06, ยกระดับการบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสขุ
ภาวะของบุคลากรควบคู่กับ
ผลสมัฤทธิ์ในการดําเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพและมคีวามสุขในการ
ทํางาน 

 
 
 
1. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและ
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
2.เข้าร่วมฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 

 
 
 
139,100 

 
 
 
ต.ค.59-ธ.ค.
60 

 
 
 
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

 
 
 
ผู้อํานวยการ 
รองผู้อํานวยการ 

 



 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการดาํเนินงาน 

และผลการประเมนิคุณภาพ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคณุภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหน่วยงานอิสระหน่วยงานสาธารณะชุมชนและสังคม
โดยกว่างรูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลายเช่นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คําปรึกษาให้การอบรมจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการทํางานวิจัยเพื่อ
ตอบคําถามต่างๆหรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆคือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1  การบริการวชิาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการประจําปีทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยงานจัดทํา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1   
และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการ
บริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจําสํานักฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  1.1 มีการจัดทํารายงานการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้านการจัดการห้องสมุด 
(สวท.1.1-1-1) เพื่อนําผลที่ได้มาประกอบการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทาง และแผนบริการ
วิชาการให้ตรงกับความต้องการและความเชี่ยวชาญของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.2 กําหนดแผนยุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของสํานัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปี        
(พ.ศ.2558-2562) (สวท.1.1-1-2) และ (พ.ศ.2560-2564) (สวท.1.1-1-3) 
  1.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 มีการกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี และตัวช้ีวัดตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (สวท.1.1-1-4) เพื่อการ
ดําเนินการที่ตอบสนองความต้องการให้กับชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย 
  1.4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 006/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1-1-5)   
  1.5 สํานักวิทยบริการฯ นําแสนอแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในรายงานครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (สวท.1.1-1-6)   
 2.  สํานักวิทยบริการฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพฒันาชุมชน หรือสังคม  
  2.1 ในแผนปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปี 2560 ได้มีการจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม กล่าวคือ  
   2.1.1 คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการฯ มีการประชุม
วางแผน เมื่อได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ดําเนินการจัดห้องสมุดจากหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560 ได้พิจารณาโรงเรียนเป้าหมาย 2 แห่งคือ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (สวท.
1.1-2-1) และห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (สวท.1.1-2-2) 
   2.1.2 การลงพื้นที่สํารวจสภาพห้องสมุดเป้าหมาย สอบถามความต้องการจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องสมุดโดยตรง ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 19 มกราคม 2560 และสํารวจห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้าน
เขาสารภี อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งจุดประสงค์หลักของทุกโรงเรียน
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คือต้องการให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บหนังสือ
โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย (สวท.1.1-2-3) 
   2.1.3 คณะกรรมการบริการวิชาการฯ นําข้อมูลที่ได้มาวางแผนร่วมกัน แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมดําเนินโครงการ และเมื่อสํานักวิทยบริการฯ ได้ลงพื้นที่ดําเนินการจัดห้องสมุด
ให้กับโรงเรียนวัดอัมพวัน ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ดําเนินการจัดการห้องสมุดของโรงเรียนให้
เป็นระบบ สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ง่าย มีการจัดเก็บหนังสือโดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ 10 หมวดตาม
ระบบทศนิยมของดิวอ้ี จัดแบ่งส่วนมุมหนังสือสําหรับเด็ก มุมอาเซียน มุมท้องถิ่นสิงห์บุรี และมุมหนังสือ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ติดต้ังระบบห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ. (OBEC) และแนะนําการใช้งานให้กับครู
ผู้ดูแลห้องสมุด ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป และแนะนําการสืบค้นเบื้องต้นให้กับผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครู และนักเรียนด้วย (สวท.1.1-2-4) 
   2.1.4 โครงการให้บริการวิชาการ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี  
วันที่ 26-28 เมษายน 2560 และวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 
13.45 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ซึ่งในครั้งนี้สํานักวิทย
บริการฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม คือ 1) การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
แสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยจัดทําในรูปแบบ E-book ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน 
2) การบริหารและบริการห้องสมุดโดยให้การสนับสนุนและร่วมดําเนินการให้ความรู้และความช่วยเหลือด้าน
การจัดหมวดหมู่หนังสือ การบริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ เพื่อให้ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้แก่ครู นักเรียน บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและ
ประชาชนในชุมชน (สวท.1.1-2-5)    
  2.2 ในปีการศึกษา 2558 ได้ดําเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน      
วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก จ.สระบุรี และในปีการศึกษา 2559 
ทางสํานักวิทยบริการได้มีการตรวจติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว 
(สวท.1.1-2.6) สําหรับข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจติดตาม พบว่าห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก ขณะนี้ทาง
โรงเรียนวัดสร่างโศกได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนใหม่ ทําให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จาก
ห้องสมุดเพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ให้นักเรียนนําหนังสือใส่ตระกร้านําไปใช้ที่ห้องเรียนแทน ในส่วน
ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว นั้น พบว่าห้องสมุดมีการใช้
ระบบห้องสมดุอัตโนมัติของ สพฐ.(OBEC) ในการทําบัญชีรายชื่อหนังสือได้เป็นอย่างดี  
           3.  สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ซึ่งมี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 3 โครงการ ได้แก่  
  3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ “ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการจัดนิทรรศการ และการเสวนาจากปราชญ์ชาวบ้านใน
จังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (สวท.1.1-3-1) 
  3.2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่าน ในยุค Thailand 4.0” รูปแบบ
การจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงมาบรรยายให้ความรู้ (สวท.1.1-3-2) 
  3.3 โครงการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
“เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” รูปแบบการจัดกิจกรรม ดําเนินการจัด
ห้องสมุด จํานวน 2 แห่ง (สวท.1.1-3-3)  
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 4.  สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณา ได้แก่ 
  4.1 การสรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ 
โดยภาพรวม พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

สรุปผลกิจกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560  
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

1. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง 
“ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  200 คน  221 คน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
85.2 

 

 

2. โครงการบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านใน
ยุค ไทยแลนด์ 4.0” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน  167 คน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
85.4 

 

3. เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ 
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน” 

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา 

 1 แห่ง  2 แห่ง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.8 

 

   
  4.2 นําเสนอการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อ 1.3 รายงานผลการจัด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2559-2560  และคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ โดยอาจารย์ วิบูลย์    
ศรีโสภณ ได้เสนอแนะให้ต้ังไลน์กลุ่มสําหรับโรงเรียนที่ได้ไปจัดห้องสมุด เพื่อสอบถามความคืบหน้าของ
โครงการ เสนอให้จัดห้องสมุดร่วมกับชุมชนที่วัดพระบาทน้ําพุ และให้จัดรางวัลสําหรับยอดนักอ่าน และ    
ผู้เข้าใช้บริการของห้องสมุดมากที่สุด ซึ่งทางสํานักวิทยบริการฯ จะได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ มาวางแผนใน
การพัฒนาการให้บริการแก่สังคม ในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) ต่อไป (สวท.1.1-4-1) 
 5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม พบว่า การตรวจสอบติดตามผลการดําเนินโครงการกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” ด้วย
การให้ครูผู้ดูแลรับผิดชอบห้องสมุดส่งภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานัก
วิทยบริการฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี (สวท.1.1-5-1) และ
ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (สวท.1.1-5-2) รวมถึงได้มีการสอบถาม
ทางโทรศัพท์กับครูผู้ดูแลรับผิดชอบทั้ง 2 โรงเรียนเพื่อทราบถึงผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้า เป็นระยะ 
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 6. สํานักวิทยบริการฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่ การส่ง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จํานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก (สวท.1.1-6-1) นอกจากนี้สํานักวิทยบริการฯ ได้ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนาง
ชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง (สวท.1.1-6-2) และร่วมโครงการสํารวจความต้องการของชุมชน ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก และนางณัทพัชช์นันท์ 
นรสิงห์ (สวท.1.1-6-3) 
 
 

การบรรลุเป้าหมาย 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการบริการวิชาการแก่สังคมบรรลุเป้าหมาย ซึ ่งสํานัก     
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. คือ เป้าหมาย 6 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 6 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

สวท.1.1-1-1 รายงานการสํารวจความต้องการของชุมชนในด้านการจัดการห้องสมุด 

สวท.1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปี 2558-2562 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

สวท.1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ปี 2560-2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

สวท.1.1-1-4 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 สํานักวิทยบริการฯ และรายละเอียด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560 

สวท.1.1-1-5 ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ 006/2560 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.1.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

สวท.1.1-2-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดระบบหนังสือ ของโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

สวท.1.1-2-2 หนังสือขอรับการสนับสนุนในการจัด/กําลังในการจัดห้องสมุด ห้องเฉลิมพระ
เกียรติฯ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว 

สวท.1.1-2-3 ภาพกิจกรรมการสํารวจโรงเรียนจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) 

สวท.1.1-2-4 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”) โรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี 

สวท.1.1-2-5 ภาพกิจกรรมการดําเนินงานห้องสมุดจากรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว 

สวท.1.1-2-6 ภาพการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ห้องสมุดที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
ประจําปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัง
ศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และห้องสมุดโรงเรียนวัดสร่างโศก จ.สระบุรี 

สวท.1.1-3-1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จํานวน 3 โครงการ  
1. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ 
เรื่อง “ตามรอย พระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ” 

สวท.1.1-3-2 2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่าน ในยุค Thailand 4.0” 

สวท.1.1-3-3 3. โครงการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
   ท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุดในชุมชน” 

สวท.1.1-4-1 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 
มิถุนายน 2560 

สวท.1.1-5-1 ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 

สวท.1.1-5-2 ภาพการจัดการภายในห้องสมุดของแต่ละโรงเรียนหลังจากที่สํานักวิทยบริการ
ฯ ได้ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว 

สวท.1.1-6-1 บันทึกข้อความสํานักวิทยบริการฯ ที่ สวท.166/2559 เรื่องขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการฯ 

สวท.1.1-6-2 การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560  ได้แก่ นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ และนางชุลี
รัตน์ จันทร์สว่าง 

สวท.1.1-6-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0793/2560 โครงการสํารวจความต้องการของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี วันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ นางสาวชวนชม สมนึก และนางณัทพัชช์นันท์ นรสิงห์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหน้าที่ใน

การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆให้
มีคุณภาพเช่นทรัพยากรบุคคลระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ กําหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การบริหารงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน สังคม เช่น ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ ทั้งนี้สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรดังกล่าวต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ   

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ / ดําเนินงาน 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อไม่ตํ่า 
   กว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ    

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

5 ข้อ 
 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการดําเนินงานการ
บริหารงานของหน่วยงาน 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก   
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.1-1-1) ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นํามาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงานโดยได้นําแผน
ยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี (สวท.2.1-2-1) ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําสํานักฯ และจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรข์องสาํนกัวิทยบริการฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 
1 .  สร้ า งแหล่ ง เ รี ยนรู้ ที่ มี คุณภาพ  เพื่ อ
สนับสนุนการผลิต บัณฑิตที่ พึ งประสงค์ 
สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 

กิจกรรม :  
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้จัดซื้อ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส ์
2. ดําเนินงานให้บริการสารสนเทศ “บอกรบัเป็นสมาชิก
วารสารและหนังสือพิมพ์” 
3. ดําเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ “บอกรับสมาชิกใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library” 

2.พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม
คุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม :  
1. การให้บริการฐานข้อมูล ThaiLIS Digital 
Collection –TDC 

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม กิจกรรม :  
1. จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี 
2. จัดห้องสมุดโรงเรียนวังศรีทอง จ.สระแกว้ (ตชด.) 
3. จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว (ตชด.) 
4. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” 
5. โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “หอ้งสมุดกับการ
อ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0” 

4.จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรม :  
 1. ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและห้องจดหมายเหตุ
ช้ัน 8 ของสํานกัวิทยบริการฯ 
 2. ให้บริการหอ้งสวดมนต์และห้องละหมาด ช้ัน 6 
 3. จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ วันสงกรานต์ปี 2560 
 

5. มีระบบบรหิารองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ กิจกรรม :  
 1. การจัดการความรู้ (KM) : เรื่อง การจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานกัวิทยบริการฯ 

 

 3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ/ดําเนินงาน คือ 
ได้จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.1-3-1) และจัดทําข้อมูล
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะสิ้นปี ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560) (สวท.2.1-3-2) 
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กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน “งานประจําสู่
งานวิจัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน” 

การเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ของผู้บริหารและ
บุคลากร 

 22 คน  22 คน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
94.4 

 

2. ดําเนินงานเทคนิคสารสนเทศ
“จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 2,000 
รายการ 

 3,068
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

3. ดําเนินงานบริการสารสนเทศ 
“บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
และหนังสือพิมพ์” 

บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ์ 

 188 
รายการ 

 188
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

4. ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “บอกรับสมาชิก
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library” 

บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library 

 1 ฐาน  1 ฐาน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

5. เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ 
“การจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน” 

ห้องสมุดของชุมชนได้รับการ
พัฒนา 

 1 แห่ง  2 แห่ง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
91.8 

 

6. โครงการบรรยายทางวิชาการ 
เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านใน
ยุค ไทยแลนด์ 4.0” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน  167 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 

85.4 
 

7. โครงการส่งเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ เรื่อง 
“ตามรอยพระยุคลบาท 
พอเพียงก็เพียงพอ” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  200คน  221 คน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

80 
 ร้อยละ 

85.2 
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กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559-2560 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

เชิง
ปริมาณ 

8. ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ “จัดหาทรัพยากร
สื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์” 

จัดหาทรัพยากรส่ือโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 70
รายการ 

 70 
รายการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80.07 

 

9. ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สํานักวิทย
บริการฯ 

ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1  งาน  1 งาน 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ 
80 

 

10. การจัดการความรู้ (KM) โครงการจัดการความรู้  บุคลากร 
22 คน 

 บุคลากร 
22 คน 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
80 

 ร้อยละ
82.2 

 

 

 4. สํานักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร และ 
ผู้รับบริการทุกข้อไม่ตํ่ากว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการ ประจําปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมิน 4.02
จากคะแนนเต็ม 5 (สวท.2.1-4-1 ) 
 

ตาราง ความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยภาพรวม 4 ด้าน 
 

   ความพึงพอใจ              S.D. แปลผล 
 

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ     4.07 0.73 มาก  
 ด้านการบริการ       3.96 0.80 มาก 
 ด้านบุคลากร       4.03 0.65 มาก 
 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก   4.00 0.77 มาก 
 

         

      รวม            4.02 0.73 มาก 
 

  

 
5. สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยสํานักวิทยบริการฯ 

ได้มีการแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้บุคลากรและคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ทราบ พร้อมทั้งได้ร่วมกันนําเสนอแผนในการพัฒนาการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดยได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้ 

 
 
 

X
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การประเมินความพึงพอใจ ก่อให้เกิดโครงการ 

1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 

1.จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(สวท.2.1-3-2) 
2 .  จัดซื้ อหนังสือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (สวท.2.1-3-2) 
3. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 
(สวท.2.1-3-2) 
4. จัดหาระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที่(สวท.2.1-5-10) 
5 .บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์  Matichon  
e-Library (สวท.2.1-5-11-1) 
6. ความร่วมมือกับ สกอ. ในการจัดทําฐานข้อมูล TDC  
(Thai Digital Collection) เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มี
เป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่ง
เป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
(สวท.2.1-5-12-2) 

2. ด้านการบริการ 
 

1.โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ” (สวท.2.1-5-13) 
2.โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้บริการแก่
นักศึกษาในช่วงก่อนสอบ ช่วง 17 ต.ค. – 9 ธ.ค.59  
(สวท.2.1-3-1) 
3. เพิ่มระยะเวลาและจํานวนเล่มการยืมหนังสือ 
4. จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ (สวท.2.1-5-12) 
5. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส (สวท.2.1-5-14) 
6. จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจํานวน 4 ชุด
(สวท.2.1-5-15) 
7. จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
(สวท.2.1-5-16) 
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การประเมินความพึงพอใจ ก่อให้เกิดโครงการ 

3. ด้านบุคลากร 
 

1. ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก ระหว่าง
วันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559 (สวท.2.1-3-1) 
2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และ
ประชุม วิชาการ  เรื่ อง  ห้องสมุดดิจิทัล กับการก้าวสู่ ยุค 
Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 22–24 
มีนาคม 2560 (สวท.2.1-5-1) 
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้อง 11201 อาคาร 11 ช้ัน 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ วันที่ 19 เมษายน 
2560 (สวท.2.1-3-1) 

4. ด้านอาคารสถานที ่
 

1. จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสําหรับผูใ้ช้บริการ 
(สวท.2.1-5-19) 
2. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ 
(สวท.2.1-5-2) 
3. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม 8 เครื่อง ติดต้ังที่
ห้อง AV2 (สวท.2.1-5-3) 
4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส (สวท.2.1-5-14) 

 

การบรรลุเป้าหมาย 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการการบริหารงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสํานัก
วิทยบริการฯ ได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย 5 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 5 ข้อ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 

สวท.2.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2556-2560) 
และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2558–
2562) 

สวท.2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.1 การพิจารณา
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 

สวท.2.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.1-3-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2560 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) 

สวท.2.1-3-2 กิจกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2560 

สวท.2.1-4-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560 บทที ่4 

สวท.2.1-5-1 ภาพโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ 
“ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียงก็เพียงพอ” 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-2 ภาพพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ 

สวท.2.1-5-3 ภาพงานปรับภูมิทัศน์ ห้อง AV2 บริการสื่อโสตทัศน์ 

สวท.2.1-5-4 ภาพโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น 

สวท.2.1-5-5 ภาพกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย 
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-6 ภาพโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
“งานประจําสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน” 21-23 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา 

สวท.2.1-5-7 ภาพ 
- อาจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 
พร้อมบุคลากร เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุด  
สีเขียววันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 
- การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 

สวท.2.1-5-8 ภาพ 
- สํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศแนะนําการเข้าใช้สํานักฯ ให้กับนักศึกษา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ 
ตึก 90 ปี ช้ัน3 
- ประกาศผลจากการตอบคําถามเดือนพฤษภาคม ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน " 1 
เดือน1 รางวัล "ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยด้วย 
- กิจกรรม Library Tour โรงเรียนสาธิต ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 
21-25 เมษายน 2560 ณ สํานักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี 

สวท.2.1-5-9 ภาพสร้างสมดุลให้ร่างกายกับการออกกาลังกายแบบ "โยคะ" 
ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ช้ัน 2 ณ สานักวิทยบริการฯ 

สวท.2.1-5-10 บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่ 

สวท.2.1-5-11-1 บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-library 

สวท.2.1-5-11-2 ฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection) 

สวท.2.1-5-12 จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์  

สวท.2.1-5-13 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงาน ของบุคลากร
สํานักวิทยบริการฯ”  

สวท.2.1-5-14 จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส  

สวท.2.1-5-15 จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ เพิ่มเติมจํานวน 4 ชุด  

สวท.2.1-5-16 จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  

สวท.2.1-5-17 ส่งบุคลากรเข้าร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย 
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ .
นครนายก ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2559 

สวท.2.1-5-19 จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของเพิ่มเติมสําหรับผู้ใช้บริการ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องดําเนินงานผ่าน
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

 6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลการดําเนินงานการ
บริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 7 ข้อ 
ดังนี้ 
 1.  สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  1.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT   
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดยมีการ
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สวท.2.2-1-1) กับยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ    
โดยได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560 (สวท.2.2-1-
2) และแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.2-1-3) ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
  1.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน(สวท.2.2-1-4) และได้
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 
(สวท.2.2-1-5) แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (สวท.2.2-1-6) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 (สวท.2.2-1-7) 
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
   1.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการประจําปี เสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.5 
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
2559-2560 (สวท.2.2-1-8) 
 2.  การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานสํานักวิทยบริการฯ ได้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1  สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และมีการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2559 และรายครึ่งปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-1) 
  2.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดําเนินการ
จัดทํารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการเบิกจ่ายการเงิน NAGA ในส่วน
งานรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-2) 
  2.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการติดตามการเร่งรัดการใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (สวท.2.2-2-3) 
  2.4 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามผลการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยผู้รับผิดชอบได้จัดทํารายงานผลการใช้เงินให้รับทราบเป็นระยะ โดยได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.7 การเบิกจ่าย
งบประมาณ 2559 ตามแผนปฏิบัติราชการ (สวท.2.2-2-4) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในการประชุมคณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําเดือนทุกเดือน (สวท.2.2-2-5) และเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดทํา
รายงานประจําปี 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-2-6) 
 3.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับมหาวิทยาลัย 
(สวท.2.2-3-1) และคําสั่งที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2) 

3.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3) 

  3.3 สํานักวิทยบริการฯ  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2560 ได้ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ ติดต้ังระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และติดต้ังระบบสํารองไฟฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนก่อให้เกิดไฟไหม้และการเกิดไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อดําเนินการป้องกันแก้ไขและลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง (สวท.2.2-3-4) 

  3.4 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (สวท.
2.2-3-5) 
 4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้ 
   4.1  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยดําเนินการ คือ สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ระเบียบข้อกําหนด หรือข้อบังคับต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือสํานักวิทย
บริการฯ กําหนด  (สวท.2.2-4-1), (สวท.2.2-4-2)  ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของ
บุคลากรได้ทราบทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-3) 
Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-4) หรือการลงนามเพื่อรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.2-4-5) และ
คําสั่งการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการต่างๆ (สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.2.2-4-9, สวท.2.2-4-
10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14) เพื่อร่วมในการดําเนินงานกับผู้บริหาร  
ซึ่งผู้บริหารงานได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องนําหลักว่าด้วย
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สํานักวิทยบริการฯ ดังนี้ 
    4.1.1  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารสํานักฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน (สวท.2.2-4-15, สวท.2.2-4-16) 
    4.1.2  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน 
หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ จากระบบ NAGA (สวท.2.2-4-17) 
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    4.1.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-18) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีการให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดําเนินการสั่งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-19) มีการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการจัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักฯ ได้รับคะแนน 4.02 
จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-20) 
    4.1.4  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาจะต้องมีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. 
ทุกปีการศึกษา และผ่านการประเมินทุกปีการศึกษา (สวท.2.2-4-21) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ เช่น การติดต้ังกล้องวงจรปิด (สวท.2.2-4-22) การดูแลรักษาลิฟต์ (สวท.2.2-4-23) การดูแลรักษาเครื่อง
กรองน้ํา และเครื่องดับเพลิง (สวท.2.2-4-24)  เป็นต้น  
    4.1.5  หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-25)   
    4.1.6  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากร
เป็นคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-26)   
    4.1.7  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการมอบหมายงานและอํานาจหน้าที่
แก่รองผู้อํานวยการ (สวท.2.2-4-27)  ผู้บริหารและหัวหน้างาน (สวท.2.2-4-28) และมีการแต่งต้ังให้บุคลากรได้
เป็นคณะกรรมการต่างๆ (ดูเอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ  สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.
2.2-4-9, สวท.2.2-4-10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14)  
    4.1.8  หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสํานักฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯ ให้ผู้ใช้บริการทราบ (สวท.2.2-4-29)   
    4.1.9  หลักความเสมอภาค (Equity) มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดย
ไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-30)   
    4.1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารสํานักฯ ใช้กลไกของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ (เอกสารแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ สวท.2.2-4-6, สวท.2.2-4-7, สวท.2.2-4-8, สวท.2.2-
4-9, สวท.2.2-4-10, สวท.2.2-4-11, สวท.2.2-4-12, สวท.2.2-4-13 และ สวท.2.2-4-14) ในการดําเนินงานของ
สํานักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วนร่วม รวมทั้งบุคลากรของสํานักฯ มีส่วนร่วมในการประเมินผู้บริหารสํานักฯ 
(สวท.2.2-4-31) เพื่อส่งผลให้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงสํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ คือ 
  5.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้ต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1) 
และกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการฯ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558-2562 (สวท.2.2-5-2) กําหนดประเด็นความรู้ เรื่อง การบริหารและบริการ
สารสนเทศ ซึ่งมีขอบเขต ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย คือ   
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     5.1.1รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากสํานักวิทยบริการฯ 
     5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร 
     5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อมาพัฒนาการทํางานให้มีประสทิธิภาพ 
5.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่อาจารย์และบุคลากรของสํานัก

วิทยบริการฯ ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมีการ
จัดประชุมกลุ่มย่อยของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทําโครงการ (สวท.2.2-5-4) 
  5.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง โดย
จัดโครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา(สวท.2.2-5-5) 
  5.4 สํานักวิทยบริการฯได้นําความรู้มาทบทวนและแบ่งปันความรู้ร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาข้อยุติที่
แท้จริงของความรู้ โดยจัดอบรมร่วมกัน เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่รวบรวมจากการทําโครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการฯ เรื่องการจัดทําคู่มือ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-5-6) 

5.5 สํานักวิทยบริการฯ มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการนํา
ความรู้จากโครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา มาเป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.2.2-5-7) โดยได้เผยแพร่สู่บุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อใช้เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใชป้ระโยชน์และใช้เป็นคู่มือการทํางานได้จริง (สวท.2-2-5-8) 

6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  6.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-1) อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ่มใหม่ ของบุคลากรสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 4 ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-2) และได้
มีการวิเคราะห์งานโดยกําหนดขอบข่าย พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงานไว้ชัดเจน (สวท.2.2-6-3) อีกได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้ส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอบรมเพื่อนํามาพัฒนางานของตนให้
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 (สวท.2.2-6-4) และแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
(สวท.2.2-6-5) 
  6.2. มีการบรหิารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 
        6.2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ 5513/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 (สวท.2.2-6-6) และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (สวท.2.2-6-7) และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2985/2559 ลงวันที่ 
23 มิถุนายน 2559 และที่ 5199/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เรื่อง จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.
2.2-6-8), (สวท.2.2-6-9) และได้มีการโอนตําแหน่งงานเพิ่ม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 
ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่องตัดโอนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2-6-10) 

      6.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
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อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2559 (สวท.2.2.6-11) และ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.2.2-6-12) ได้แก่ 

   - โครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติ  
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2559 
      - อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 
      - ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการ
ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (Digital Libraries Towards Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 
      - ประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาความร่วมมือโครงการระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 
      - ประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เรื่อง ARIT 4.0 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560  
        - อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) วันที่ 19 เมษายน 2560       
  6.3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจัดสวัสดิการของ
บุคลากร ตามคําสั่งที่ลงวันที่  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-6-13) และ
ได้มีการดําเนินการในการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ได้แก่ การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยการปรับ
ตกแต่ง Wallpaper บริเวณมุมหน้าต่าง (สวท.2.2-6-14)  ให้มีสีสันสวยงาม   มีการจัดสวัสดิการและการเอาใจใส่
ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําด่ืมให้กับบุคลากร เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น บริการ
แก่นักศึกษา บุคลากรที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด (สวท.2.2-6-15) และแจกถุงมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่น
ให้กับบุคลากรนําไปปฏิบัติงาน (สวท.2.2-6-16) และมีการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ในยาม
เจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการทํางาน (สวท.2.2-6-17) 
  6.4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 

      6.4.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดบุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาทั้งใน 
โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการนําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้  ในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ 
                 - โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งาน
ประจําสู่งานวิจัย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (สวท.2.2.6-18)  
          - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (สวท.
2.2.6-19)  
           - โครงการ “การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2.6-20) 
        - ประชุมพิจารณาตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย (สวท.2.2.6-21) ประชุมช้ีแจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้(สวท.2.2.6-22) 
          6.4.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ
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เกี่ยวกับ จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ โดยได้จัดทําเป็นประกาศและแจกแก่บุคลากรให้
รับทราบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเกิดการพัฒนาของวิชาชีพ  
(สวท.2.2-6-23) 
        6.4.3 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม ใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติจัดทําเป็นประกาศและแจกแก่บุคลากรให้รับทราบ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการให้บริการที่เป็นเลิศ และเกิดการพัฒนาของวิชาชีพ (สวท.2.2-6-24)  และ
เดินทางไปราชการประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ARIT 
4.0 (สวท.2.2-6-25) และสรุปการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลประเมิน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.72) และด้านการนําความรู้ไปใช้โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51) (สวท.2.2-
6-26) 
        6.4.4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมพนักงานสายสนับสนุนร่วมกัน
นําเสนอเพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป (สวท.2.2-6-27) และได้มีการนําผลการพัฒนาบุคลากรสารสนับสนุนเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2560  (สวท.2.2-6-28) เพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
  7.1 สํานักวิทยบริการฯมีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน  โดยมีการ
ยึดถือและดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2559 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1)  มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้กําหนดปฏิทิน การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2559 (สวท. 2.2-7-3) และได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิทย
บริการพร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท. 2.2-7-4)  อีกทั้งยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5)และได้มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6,สวท. 2.2-7-7) 
  7.2 สํานักวิทยบริการฯมีการกําหนดนโยบาย เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้ง
ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและได้จัดประชุม
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (สวท. 2.2-7-10) 
  7.3 สํานักวิทยบริการฯมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (สวท . 2.2-7-11) 
คณะกรรมการกํากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท. 2.2-7-12) สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการกําหนดปฏิทิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการดําเนนิงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ ปีการศึกษา 
2559 (สวท. 2.2-7-14) และได้นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (สวท. 2.2-7-15)มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-16) 
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  7.4 สํานักวิทยบริการฯ นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและ
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  โดยได้นําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากปีการศึกษา 2558 (สวท. 2.2-7-17) มาทําการวิเคราะห์ โดยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-18) และจัดทํา
แผนพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปี 2559 (สวท. 2.2-7-19) พร้อมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-20) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการการบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายซึ่งสํานักวิทยบริการฯได้กําหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของ
หน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ เป้าหมาย    
7 ข้อ และสามารถดําเนินการครบ 7 ข้อ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2559-2563 
สวท.2.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556-2560  
สวท.2.2-1-3 แผนยุทธศาสตร์ของสําวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562  
สวท.2.2-1-4 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยทุธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 
2560 

สวท.2.2-1-5 แผนกลยทุธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2560 

สวท.2.2-1-6 แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 
สวท.2.2-1-7 แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
สวท.2.2-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 31 

พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.5แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 และรายงานผลการ
จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2559-2560 

สวท.2.2-2-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2559 
และรายครึ่งปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.2-2-2 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและ
คงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 

สวท.2.2-2-3 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที ่039/2559 เรื่อง แต่งต้ัง   
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 

สวท.2.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14
มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2560 ตามแผนปฏิบัติการ 

สวท.2.2-2-5 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาํเดือน
มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560 

สวท.2.2-2-6 รายงานประจําปี 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที ่1854/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร   

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สวท.2.2-3-2 คําสั่งที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและ   

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-3-3 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-3-4 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-3-5 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 

2560 
สวท.2.2-4-1 รายงานการประชุมพนักงาน สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2559 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-4-2 รายงานการประชุมพนักงาน สํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2559 
สวท.2.2-4-3 Facebook สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สวท.2.2-4-4 Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง   

เชิงนโยบาย คําสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ 
สวท.2.2-4-5 เอกสารลงนามรับเรื่องของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2524/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานัก   

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-7 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

ประกันคุณภาพ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-8 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 023/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ  สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-9 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 018/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

บริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 022/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-11 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-12 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 037/2559 แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ 
สวท.2.2-4-13 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 006/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริการวิชาการแก่สังคมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-14 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-15 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2559 
สวท.2.2-4-16 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560 
สวท.2.2-4-17 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน

และคงเหลือ ปีงบประมาณ จากระบบ NAGA 
สวท.2.2-4-18 คําสั่งไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสํานักวิทย

บริการฯ 
สวท.2.2-4-19 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสํานักวิทย  

บริการฯ ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก 
สวท.2.2-4-20 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา 2559  
สวท.2.2-4-21 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 
สวท.2.2-4-22 กล้องวงจรปิดของสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-4-23 แผนปฏิบัติการการบํารุงรักษาลิฟท์ ปี 2559 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-4-24 แผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ปี 2559 
สวท.2.2-4-25 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 แต่งต้ังคระกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-4-26 แบบเสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อไว้ให้บริการของสํานักฯ  

ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก 
สวท.2.2-4-27 คําสั่ง สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบ

อํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานัก 
สวท.2.2-4-28 ประกาศสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

สวท.2.2-4-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ระเบียบการใช้บริการสํานักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2556 

สวท.2.2-4-30 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ 
สวท.2.2-4-31 แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ ปี 2559 
สวท.2.2-5-1 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 007/2556 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-5-2 แผนจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี ปีงบประมาณ 2558-2562 
สวท.2.2-5-3 แผนปฎิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปี 2560 
สวท.2.2-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2/2560 วันที่ 30 
มิถุนายน 2560 

สวท.2.2-5-5 โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทํา
คู่ มื อป ฏิ บั ติ ง าน  เพื่ อพัฒนาความก้ า วหน้ า ในสายสนั บสนุ น วิ ช าการ ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สวท.2.2-5-6 โครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.2-5-7 คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-5-8 แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-5-6 โครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการฯ เรื่อง การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการใช้งาน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 
สวท.2.2-5-7 คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph 
สวท.2.2-5-8 แบบบันทึกการใช้ประโยชน์จากคู่มือปฏิบัติงานการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

Aleph ของบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-6-1 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
สวท.2.2-6-2 กรอบอัตรากําลังและตําแหนง่เพิ่มใหม่ของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2560 
สวท.2.2-6-3 หน้าที่ความรับผิดชอบการแบ่งงานและการกําหนดตําแหน่งงาน 
สวท.2.2-6-4 แผนปฏิบัติการประจําปี 2559  
สวท.2.2-6-5 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
สวท.2.2-6-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5513/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง

แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดวิธีการรับเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวท.2.2-6-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานสถาบันอุดมศึกษา สงักัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 

สวท.2.2.6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2985/2559 ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2559 เรื่อง 
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) 

สวท.2.2.6-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5199/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
จ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) 

สวท.2.2.6-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง 
ตัดโอนตําแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

สวท.2.2.6-11 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สมัมนา ประจําปีการศึกษา 2559 
สวท.2.2-6-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ราชการ 
สวท.2.2-6-13 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 

พฤษภาคม 2560  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ 
สวท.2.2-6-14 ภาพการปรับตกแต่ง Wallpaper บริเวณด้านข้างหน้าต่างชั้น 1 
สวท.2.2-6-15 ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําด่ืมและเครื่องทาํน้ําร้อนน้ําเย็น 
สวท.2.2-6-16 ภาพการแจกถุงมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นให้กับบุคลากรนําไปปฏิบัติงาน  
สวท.2.2-6-17 ภาพการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-6-18 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6444/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง 

ให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถไปราชการ โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน “งานประจําสู่งานวิจัย” เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

สวท.2.2-6-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 6304/2559 และที่ 6306/2559 ลงวันที่ 11 
ธันวาคม 2559 เรื่องให้ผู้บรหิาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนนุ  
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รายการหลักฐานอ้างองิ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-6-20 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 5748/2559 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ,  

ที่ 0456/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ 
และที่ 1809/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 

สวท.2.2-6-21 โครงการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

สวท.2.2-6-22 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  
/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ระเบียบวาระที่  เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษา   

สวท.2.2-6-23 ประกาศจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง จรรยาบรรณของบรรณารักษ์และนกัสารสนเทศ 

สวท.2.2-6-24 https//www:facebook.com 
สวท.2.2-6-25 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1038/2560 เรื่องให้ข้าราชการ ไปราชการ 

ประชุมเครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เรื่อง ARIT 4.0 

สวท.2.2-6-26 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สวท.2.2-6-27 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่  

/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ระเบียบวาระที่  เรื่อง    
สวท.2.2-6-28 การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560    
สวท.2.2-7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ

สตรี ประจําปีการศึกษา 2559 

สวท.2.2-7-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการฯ 2559 เรื่อง การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 

สวท.2.2-7-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (หน้า 183-187) 

สวท.2.2-7-4 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท.2.2-7-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท.2.2-7-6 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560, แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
2559 

สวท.2.2-7-7 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
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หมายเลข รายการหลักฐานอ้างองิ 
สวท.2.2-7-8 ประกาศนโยบายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2559 ประกาศ  ณ วันที ่15 กันยายน 2559 

สวท.2.2-7-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2559 ประกาศ ณ วันที ่5 
กันยายน 2559 

สวท. 2.2-7-10 รายงานการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2560  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

สวท. 2.2-7-11 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 024/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท. 2.2-7-12 คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 023/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

สวท. 2.2-7-13 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  (หน้า 183-187) 

สวท. 2.2-7-14 รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2558 

สวท. 2.2-7-15 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

สวท. 2.2-7-16 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2559 

สวท. 2.2-7-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตร ีครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 14 มถิุนายน 2560 (หนา้ 29-32) 

สวท. 2.2-7-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตร ีครั้งที่ 2/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 (หน้า 7-8)  

สวท. 2.2-7-19 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศกึษา 2559 

สวท. 2.2-7-20 รายงานการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
 



 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิรายตัวบ่งชี ้

ตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
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การกําหนดเปา้หมายการดาํเนนิงานตามตวับ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรบัการประกันคณุภาพ 
วงรอบปีการศกึษา 2559 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2559 ถึง 31  กรกฎาคม  2560) 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ที่ องค์ประกอบ จํานวนข้อ

ของตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบ 

1 องค์ประกอบที่ 1 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําสํานักฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบใหเ้ปล่า 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และนําเสนอกรรมการประจาํสํานักฯ เพื่อพิจารณา 
5. นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ผู้อํานวยการ,          
รองผู้อํานวยการ,         
สุกัญญา, ประสิทธิ์, 
เพ็ญพิชชา, ธนัญญา, 
ชวนชม, ราตรี 
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การกําหนดเปา้หมายการดาํเนนิงานตามตวับ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรบัการประกันคณุภาพ 

วงรอบปีการศกึษา 2559 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2559 ถึง 31  กรกฎาคม  2560) 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ที่ องค์ประกอบ จํานวนข้อ
ของตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2559 

ผู้รับผิดชอบ 

2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานของหน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
2. มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการความสําเร็จของการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
4. มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้รับบริการทุกข้อ ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน ผู้อํานวยการ,  
รองผู้อํานวยการ,  
ธงไชย, ปิติรัตน์, ณัทพัชช์
นันท์, ชุลีรัตน์, อิสรีย์,   
วรนุช, ศศิภา 

2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยทุธศาสตร์จาผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทัง้สอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน ผู้อํานวยการ,  
รองผู้อํานวยการ,  
อัญชลี, เรวดี, ศุภลักษณ์, 
สิริมาตย์, สร้อยนภา, 
สงวน, พิชญนันท์, อณุภา, 
หทัยรัตน์ 
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การกําหนดเปา้หมายการดาํเนนิงานตามตวับ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรบัการประกันคณุภาพ 
วงรอบปีการศกึษา 2559 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2559 ถึง 31  กรกฎาคม  2560) 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

ที่ องค์ประกอบ 
จํานวนข้อ
ของตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2559 

ผู้รับผิดชอบ 

2 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจยัที่มี สามารถควบคุมได้ ที่สง่ผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงาน
อย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพปีการศกึษา 2559 (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2559ถึง 31  กรกฎาคม  2560) 
 

ตาราง  สรุปการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (1  สิงหาคม  2559 ถึง 31  กรกฎาคม  2560) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบที่ 1    
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 6ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 

 
(1/1) 

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

เฉลี่ยคะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 

 
(2/2) 

5 คะแนน 

รวม 
2 องค์ประกอบ  

รอบปีการศึกษา 2559 
(5+5+5 = 15คะแนน / 3 ตัวบ่งชี้ = 5.00 คะแนน) 

5.00 คะแนน 
(ระดับดีมาก) 
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หมายเหต ุ
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับมีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆหรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนนโดยมี
ความหมายของคะแนนดังนี้ 
   คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน 1.51 – 2.50   หมายถึงการดําเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน 2.51 – 3.50   หมายถึงการดําเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน 3.51 – 4.50   หมายถึงการดําเนินงานระดับดี 
   คะแนน 4.51 – 5.00   หมายถึงการดําเนินงานระดับดีมาก 






