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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํา นุ บํ า รุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ในการดํ า เนิ นพั น ธกิ จ หลั ก สถาบั น อุด มศึก ษาจึ งจํ า เป็ นต้ อ งดํ า เนิ น งานผ่ า น
หน่วยงานภายในดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้ งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
6. ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
7.ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ข้อ
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ผลการดําเนินงาน
1. สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน่ ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก าร
เปรียบเทียบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กับยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการฯ โดยได้มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562 (สวท.2.2-1-1) และแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565 (สวท.2.2-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (สวท.2.2-1-3 และ สวท.2.2-1-4)
1.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้มีคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (สวท.2.2-1-5) และได้
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
(สวท.2.2-1-6) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565 (สวท.2.2-1-7) รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 (สวท.2.2-1-8) ตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
1.3 สํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 เสนอคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2561 (สวท.2.2-1-9) และเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
2. การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ ได้รายงานข้อมูลทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้
2.1 สํานั กวิ ทยบริ การฯ ได้จั ดทํ าเล่ ม แผนปฏิบัติ การประจํ า ปี งบประมาณ และได้มี ก ารวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งได้มีรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย รายปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-1)
2.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการดําเนินการ
จัดทํารายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย NAGA ในส่วน
ของรายงานการตัดจ่ายตามกิจกรรม รายงานการตัดจ่ายประจําวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-2-2)
2.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตาม เร่งรัด การใช้งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ กระทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการใช้เงินงบประมาณให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง และประกาศที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด (สวท.2.2-2-3)
2.4 ผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ก ารติ ด ตาม ผลการใช้ เ งิ น งบประมาณให้ เ ป็ น ไปตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ และตรงตามเป้าหมายที่กําหนด โดยมีผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เสนอให้ทราบเป็นระยะ พร้อมนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ของทุก
เดือน (สวท.2.2-2-4) และเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าระเบียบวาระการประชุม (สวท.2.2-2-5)
2.5 ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ได้นําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ในระเบียบวาระที่
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4 ข้อ 4.4 (สวท.2.2-2-6) เสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2560
วันที่ 22 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ (Action plan) (สวท.2.2-2-7)
2.6 เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดทํ ารายงานประจําปี 2560 สํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-2-8)
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับมหาวิทยาลัย
(สวท.2.2-3-1) และคําสั่งที่ 018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สวท.2.2-3-2)
3.2 สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความ
เสียหายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง
1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน (สวท.2.2-3-3 และ สวท.2.2-3-4)
3.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี 2560 ได้ดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การตรวจสอบโครงสร้างภายในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อบรรเทาความเสียหาย
จากอาคารร้ าวและรั่ วซึ ม 2) การจั ดการความรู้ เพื่อแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ทั กษะจากผู้มี ประสบการณ์ เพื่ อ
ดําเนินการป้องกันแก้ไขและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดลําดับความสําคัญของปัจจัย
เสี่ยง (ดูที่ สวท.2.2-3-3 และ สวท.2.2-3-4) และได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
งบประมาณ 2561 เพื่อพิจารณา และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ (สวท.2.2-3-5)
3.4 สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้มี
การรายงานผลการดําเนินงานในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 (สวท.2.2-3-6)
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน สํานักวิทยบริการฯ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังนี้
4.1 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยดําเนินการ คือ สํานักวิทยบริการฯ มีคณะกรรมการประจําสํานักฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็นคณะกรรมการจํานวน 3 ท่าน (สวท.2.2-4-1) สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อให้ทราบ
นโยบายการปฏิ บั ติ งาน แผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี งบประมาณ 2560 ระเบี ยบข้ อกํ าหนด หรื อข้ อบั งคั บต่ างๆ ที่
มหาวิ ทยาลั ย หรื อสํานั กวิทยบริการฯ กํา หนด (สวท.2.2-4-2) ทั้งนี้ ได้ มีก ารแจ้ งข้ อมู ล ต่ า งๆ ที่ เป็ นสิ ท ธิแ ละ
ประโยชน์ของบุคลากรได้ทราบทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook สํานักวิทยบริการฯ (สวท.
2.2-4-3) Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-4) หรือการลงนามเพื่อรับเรื่องต่างๆ (สวท.2.24-5) และคําสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ (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) เพื่อร่วมในการดําเนินงานกับ
ผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารงานได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องนําหลักว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของสํานักวิทยบริการฯ ดังนี้
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4.1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารสํานักฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการที่
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย อย่างชัดเจน (สวท.2.2-4-15 และ สวท.2.2-4-16)
4.1.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน
หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2560 (สวท.2.2-4-17) และ ปีงบประมาณ 2561 จาก
ระบบ NAGA (สวท.2.2-4-18)
4.1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.2.2-4-19) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของสํานักวิทยบริการฯ รวมทั้งมีการให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและดําเนินการสั่งซื้อ
ทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.2.2-4-20) มีการดําเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในการจัดบริการพื้นฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการตอบสนองจากคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการของสํานักฯ ได้รับคะแนน 4.15
จาก 5 คะแนน (สวท.2.2-4-21)
4.1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารสํานักวิทยบริการฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปี
การศึกษา และผ่านการประเมินในระดับดีมาก (สวท.2.2-4-22) และได้มีการให้บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ ได้
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจําทุกปี (สวท.2.2-4-23) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (สวท.2.2-4-24) การดูแลรักษาลิฟต์ (สวท.2.2-4-25) เป็นต้น
4.1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
การใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-26) และได้นําเสนอการใช้งบประมาณรายไตรมาสให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบเป็นประจําทุกเดือน (สวท.2.2-4-27)
4.1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยให้บุคลากร
เป็นคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
สํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-4-28) อีกทั้งได้ให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อนําผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาสํานักวิทยบริการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
มากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-4-29)
4.1.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจและ
มอบหมายงานให้แก่บุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เช่น คําสั่ ง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ที่ 020/2560 เรื่อง มอบอํ านาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทน
ผู้ อํานวยการสํ า นั กฯ ลงวันที่ 10 มี นาคม 2560 (สวท.2.2-4-30) ประกาศสํ านั กวิทยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 (สวท.2.2-4-31) การแต่งตั้งให้บุคลากรได้เป็น
คณะกรรมการต่างๆ โดยดําเนินได้อิสระตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ดูเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
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) รวมถึงมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินงานที่มุ่งเน้น
การสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารสํานักฯ บริหารงานภายใต้ข้อกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเบิกจ่าย
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งบประมาณ (สวท.2.2-4-32) ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (สวท.2.2-4-33) โดยบริหารงานด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาค ใช้อํานาจกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม
4.1.9 หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารสํานักฯ บริหารงานอย่างเท่าเทียม คํานึงถึง
บุคลากรสํานักฯ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากร
ทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพเพิ่มขึ้น อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.2.2-4-34) และมีการเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.2.2-4-35)
4.1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารสํานักฯ มีกระบวนการขอฉันทา
มติ ในรูปแบบการประชุมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ร่วมกันตัดสินใจทุกครั้งในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ
สํานักฯ โดยยึดหลักให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความความคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และร่วมรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร ประกอบกับได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดําเนินงานของสํานักฯ ให้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ วางแผน ดําเนินงานร่วมกันและให้เป็นไปตามฉันทามติของส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง (ดูเอกสารที่ 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)
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนํามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริงสํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ คือ
5.1 สํานักวิทยบริการฯ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ (สวท.2.2-5-1)
และกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริการฯ
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยจัดทําแผนจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558-2562 (สวท.2.2-5-2) กําหนดประเด็นความรู้ คือ 1) ระเบียบและแนวทางใน
การปฏิ บั ติง านในหน่ ว ยงาน 2) การบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ งมี ข อบเขตเป็ น การสนั บ สนุ น พัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย คือ
5.1.1 รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้จากสํานักวิทยบริการฯ
5.1.2 จัดประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากร
5.1.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพ
5.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ
ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการความรู้ฯ (สวท.2.2-5-3) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ โดยมีการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทําโครงการ (สวท.2.2-5-4)
5.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง คือ
5.3.1 โครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว (สวท.2.2-5-5) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียวได้อย่างถูกต้อง และมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของชาติ มีการนําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน (สวท.2.2-5-6)
5.3.2 โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิค
การเขียนสันหนังสือ (สวท.2.2-5-7) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการเขียนสันหนังสือที่ถูกต้อง ฝึก
สมาธิในการทํางานเนื่องจากเป็นงานที่มีความประณีต และมีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยการนําความรู้จากโครงการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนสันหนังสือ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง มีความประณีตและสวยงาม
6. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกี ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
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6.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2561 (สวท.2.2-6-1)และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2561-2565 (สวท.2.2-6-2) อีกทั้งได้วางแผนกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ่ม
ใหม่ ของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 4 ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มี
การวิเคราะห์งานโดยกําหนดขอบเขต พันธกิจและภาระหน้าที่ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ให้กับ
ทุกคนได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท.2.2-6-3) อีกได้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยได้
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการอบรมเพื่อนํามาพัฒนางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561 (สวท.2.2-6-4)
6.2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด
6.2.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคัดเลือก
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการรับโอนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ โดยยึดตามระเบียบข้อบังคับและคุณสมบัติผู้รับโอน จํานวน 2 คน ได้แก่ นางสาววรนุช ล้อมวงศ์
และนางสาวพิชญนันท์ พรมพิทักษ์ (สวท.2.2-6-5) และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ตัดโอนตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (สวท.2.2-6-6)
6.2.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมทีม่ หาวิทยาลัยจัดขึ้น และภายนอก ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
- สัมมนาทางวิชาการ และชมการแสดงนิทรรศการ เรื่อง นนทบุรี วาไรตี้ 4.0 วันที่
30 สิงหาคม 2560
- โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 33 เรื่อง
พลิกโฉมห้องสมุด สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน
2560
- โครงการสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัล 4.0 ระหว่างวันที่ 25-26
มกราคม 2561
- โครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 29-30
มกราคม 2561
- การประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการ
ดําเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 และเรื่อง การเตรียมความพร้อมสําหรับ
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดสมาชิกบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
- สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2561
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทํารายการทะเบียน
ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดําเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 2627 เมษายน 2561
- โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561
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- อบรมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการองค์กรในโครงการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2561
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ
(สวท.2.2-6-7)
6.3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพื่อดูแลด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ตามคําสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ
(สวท.2.2-6-8) และได้มีการดําเนินการในการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ โดยจัดมุมหนังสือใหม่ประจําปี (สวท.2.2-6-9) ให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีการจัด
สวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่มให้กับบุคลากร
เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น บริการแก่นักศึกษา บุคลากรที่มาเข้าใช้บริการห้องสมุด (สวท.2.2-6-10) และได้นํากระเช้า
เยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ ในยามเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการทํางาน
(สวท.2.2-6-11) อีกทั้งจัดหาเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ําหนัก เพื่อให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วย
ตนเอง (สวท.2.2-6-12)
6.4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร และความสําเร็จของโครงการ ดังนี้คือ
ลําดั
บ
1.

2.

3.

4.

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
เชิง
เชิง
เชิง
เชิง
คุณภาพ ปริมาณ คุณภาพ ปริมาณ
22 คน
22 คน

หน่วยงานที่จัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 6-9
ธันวาคม 2560

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการการ
วิเคราะห์และ
ประเมินค่างานระดับ
ชํานาญงาน/ชํานาญ
การ รุ่นที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 23-24 มกราคม
2561 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 25-26
มกราคม 2561
สัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการฯ
ระหว่างวันที่ 15-17
กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาเครือข่าย
สํานักวิทยบริการฯ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

22 คน

22 คน

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

100
คน

100
คน

สํานักวิทย
บริการฯ

22
คน

สํานักวิทย
บริการฯ

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ

สํานักวิทย
บริการฯ

ร้อยละ
94.4

22
คน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
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80
90
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2561
5. โครงการฝึกอบรม
จํานวนผู้เข้าร่วม
2
2
กองคลัง
คน
คน
มหาวิทยาลัย
กฎหมายว่าด้วยการ กิจกรรม
ราชภัฏเทพสตรี
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 วันที่ 5
ตุลาคม 2560
6. โครงการอบรมเรื่อง จํานวนผู้เข้าร่วม
3
3
กองคลัง
กิจกรรม
คน
คน
มหาวิทยาลัย
นโยบายเพิ่ม
ราชภัฏเทพสตรี
ประสิทธิภาพการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ePayment ภาครัฐ
(KTB Corporate
Online) วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561
7. โครงการการจัดการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
22
22
สํานักวิทย
กิจกรรม
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
บริการฯ
ความรู้ เรื่อง การ
ความพึงพอใจของ
80
90
พัฒนาบุคลากรให้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ความรู้ด้านห้องสมุดสี
เขียว ระหว่างวันที่ 7-8
พฤษภาคม 2561
25
สํานักวิทย
25
8. โครงการการจัดการ
จํานวนผู้เข้าร่วม
คน
บริการฯ
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ความรู้ เรื่อง เทคนิค กิจกรรม
95
80
การเขียนสันหนังสือ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และสมุดทํามือ
ระหว่างวันที่ 30
พฤษภาคม – 1
มิถุนายน 2561
และได้มีการนําผลการประเมินเข้าที่ประชุมบุคลากรประจําสํานักฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการ
ปรับปรุง /พัฒนา การบริหารและการพัฒนาบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สวท.2.2-6-13) และได้มีการนํา
ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่1/2561 (สวท.2.2-6-14)
เพื่อปรับปรุงแผนในปีถัดไป
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7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
7.1 สํานักวิทยบริการฯ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและดําเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท. 2.2-7-1) มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายใน (สวท. 2.2-7-2) พร้อมทั้งได้กําหนดปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2560 (สวท. 2.2-7-3) และได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักวิทย
บริการฯ พร้อมกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท. 2.2-7-4) อีกทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท. 2.2-7-5) และได้มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-6, สวท. 2.2-7-7)
7.2 สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สวท. 2.2-7-8) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท. 2.2-7-9) พร้อมทั้งได้
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน และได้จัดประชุม
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรในสํานักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (สวท. 2.2-7-10)
7.3 สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้ ว ย มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพพร้ อ มกํ า หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (สวท. 2.2-7-11)
คณะกรรมการกํากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท. 2.2-7-12) สํานักวิทยบริการฯ ได้มีการกําหนดปฏิทิน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท. 2.2-7-13) เพื่อติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ อีกทั้งได้มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักฯ ปีการศึกษา
2560 (สวท. 2.2-7-14) และได้นําผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (สวท. 2.2-7-15) มาจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-16)
7.4 สํา นั กวิ ท ยบริ ก ารฯ นํ า ผลการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน และข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (4.3)
(สวท.2.2-7-17) และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-18) พร้อมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สวท. 2.2-7-19)
รายการหลักฐานอ้างอิง
หมายเลข
รายการหลักฐานอ้างอิง
สวท.2.2-1-1
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558–2562
สวท.2.2-1-2
แผนยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561–2565
สวท.2.2-1-3
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2559–2563
สวท.2.2-1-4
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561–2565
สวท.2.2-1-5 คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
สวท.2.2-1-6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560
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สวท.2.2-1-7
สวท.2.2-1-8
สวท.2.2-1-9
สวท.2.2-2-1
สวท.2.2-2-2
สวท.2.2-2-3
สวท.2.2-2-4
สวท.2.2-2-5
สวท.2.2-2-6
สวท.2.2-2-7
สวท.2.2-2-8
สวท.2.2-3-1
สวท.2.2-3-2
สวท.2.2-3-3
สวท.2.2-3-4
สวท.2.2-3-5
สวท.2.2-3-6
สวท.2.2-4-1
สวท.2.2-4-2
สวท.2.2-4-3
สวท.2.2-4-4
สวท.2.2-4-5
สวท.2.2-4-6

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2565
แผนปฏิบัติการประจําปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 20
กันยายน 2560 วาระที่ 4.4 แผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2561
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560
รายงานการตัดยอดเบิกจ่ายตามกิจกรรม/ประจําวัน และรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยก
ตามงบประมาณแผนงานหน่วยงานพร้อมยอดผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 039/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สั่ง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ ประจําทุกเดือน ของการ
รายการผลเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560
และ 2561
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 http://www.tru.ac.th/council/
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก แผนปฏิบตั ิการงบประมาณรายจ่ายประจําปี
2561 เสนอทีป่ ระชุมครั้งที่ 4/2560 ลว. 20 กันยายน 2560
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ
(Action plan) ครั้งที่ 9/2560 ลว. 22 กันยายน 2560
รายงานประจําปี 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 0175/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คําสั่งที่ 030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (ความปลอดภัย)
แบบประเมินความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน (บุคลากรในหน่วยงาน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2561
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน(4 พ.ค.61)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานักฯ
รายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Facebook สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.
Facebook กลุ่มบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ สําหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเรื่อง
เชิงนโยบาย คําสั่งต่างๆ ให้บุคลากรทราบ
เอกสารลงนามรับเรื่องบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 2524/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สวท.2.2-4-7
สวท.2.2-4-8
สวท.2.2-4-9
สวท.2.2-4-10
สวท.2.2-4-11
สวท.2.2-4-12
สวท.2.2-4-13
สวท.2.2-4-14
สวท.2.2-4-15
สวท.2.2-4-16
สวท.2.2-4-17
สวท.2.2-4-18
สวท.2.2-4-19
สวท.2.2-4-20
สวท.2.2-4-21
สวท.2.2-4-22
สวท.2.2-4-23
สวท.2.2-4-24
สวท.2.2-4-25
สวท.2.2-4-26
สวท.2.2-4-27
สวท.2.2-4-28
สวท.2.2-4-29
สวท.2.2-4-30

คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดูแลองค์ประกอบคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 031/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคมสํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายสวัสดิการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 038/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง สํานักวิทยบริการฯ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 024/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561
รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
คงเหลือปีงบประมาณ 2560 จากระบบ NAGA
รายงานออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณแผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
คงเหลือปีงบประมาณ 2561 จากระบบ NAGA
คําสั่งไปราชการการฝึกอบรมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสํานัก วิทย
บริการฯ ม.แม่โจ้ และม.เชียงใหม่
แบบเสนอรายชื่ อ ทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ต้ อ งการจั ด ซื้ อ ไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารของสํ า นั ก วิ ท ย
บริการฯที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือก
บทคัดย่อการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการฯ ปีการศึกษา
2559
รายงานผลประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสํานักวิทยบริการ ปี 2559
แบบประเมินและผลการประเมินผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ ปี 2560
กล้องวงจรปิดของสํานักวิทยบริการ
การซ่อมบํารุงรักษาลิฟท์
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 032/2560 แต่งตั้งคระกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําเดือน
ผู้ใช้บริการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าสํานักวิทยบริการ
ข้อเสนอแนะผู้ใช้บริการที่มีต่อสํานักวิทยบริการ ปี 2560
คํ า สั่ ง สํ า นั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ที่
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สวท.2.2-4-31
สวท.2.2-4-32
สวท.2.2-4-33
สวท.2.2-4-34
สวท.2.2-4-35
สวท.2.2-5-1
สวท.2.2-5-2
สวท.2.2-5-3
สวท.2.2-5-4
สวท.2.2-5-5
สวท.2.2-5-6
สวท.2.2-5-7
สวท.2.2-6-1
สวท.2.2-6-2
สวท.2.2-6-3
สวท.2.2-6-4
สวท.2.2-6-5
สวท.2.2-6-6
สวท.2.2-6-7
สวท.2.2-6-8
สวท.2.2.6-9
สวท.2.2.6-10

020/2560 เรื่อง มอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักฯ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560
ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560
ระเบียบการพิจารณารายจ่ายงบประมาณ
ระเบียบการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ
คําสั่งมหาวิทยาลัยการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ และม.เชียงใหม่
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสํานักฯให้บุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 035/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักวิทยบริการฯ
แผนจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปีงบประมาณ 2558-2562
แผนปฎิบัติการ โครงการ การจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครัง้ ที่ 1/2561 วันที่ 18 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9
พฤษภาคม 2561
โครงการการจัดการความรู้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน
พ.ศ. 2559
โครงการจัดการความรู้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคนิคการเขียน
สัน และแนวปฏิบัติที่ดี
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561
แผนพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ.2561-2565
คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560
แผนปฏิบัติการงบประมาณประจําปี 2561
ข้อบังคับ มรท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การโอนตําแหน่ง
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1998/2560 เรื่อง ตัดโอนตําแหน่งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ราชการ
คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สํานักวิทยบริการฯ
ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมหนังสือใหม่ประจําปี
ภาพการจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ําดื่มและเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น
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สวท.2.2.6-11
สวท.2.2.6-12
สวท.2.2-6-13
สวท.2.2-6-14
สวท.2.2-7-1
สวท.2.2-7-2
สวท.2.2-7-3
สวท.2.2-7-4
สวท.2.2-7-5
สวท.2.2-7-6
สวท.2.2-7-7
สวท.2.2-7-8
สวท.2.2-7-9
สวท. 2.2-7-10
สวท. 2.2-7-11
สวท. 2.2-7-12
สวท. 2.2-7-13
สวท. 2.2-7-14
สวท. 2.2-7-15
สวท. 2.2-7-16
สวท. 2.2-7-17
สวท. 2.2-7-18
สวท. 2.2-7-19

ภาพการนํากระเช้าเยี่ยมบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพเครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ําหนัก
รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่13
/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 1
การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจําปีการศึกษา 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการฯ 2560 เรื่อง การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 002/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
สํานักวิทยบริการฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
คําสั่งสํานักวิทยบริการฯ ที่ 003/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
องค์ประกอบคุณภาพ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2561
ประกาศนโยบายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา
2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปีการศึกษา 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน ให้กับบุคลากรในสํานักวิทย
บริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สํานักวิทยบริการฯ
ดูที่ สวท.2.2-7-4
ดูที่ สวท.2.2-7-5
ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2559
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 20 กันยายน 2560 (หน้า 20-21)
ดูที่ สวท.2.2-7-16
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
2560

