
 

 

 
 

ส่วนที่ 2  
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรจัดกำร 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ ในการ
ก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กำรบริหำรของหน่วยงำนเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
หน่วยงานภายใน ดังนั้น หน่วยงานภายในต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการ พัฒนาและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา  เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน 
         3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
        4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
         5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
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         6. ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
         7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ     

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ     

7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการด าเนินงานการบริหารของ
หน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
 1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงำน สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำ เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
  1.1 ส านักฯ พัฒนาแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการเปรียบเทียบการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ . 2561-2565 (สวท.1.1-1-1) กับ
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ โดยได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2561–2565 หน้า 16 (สวท.1.1-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.1 แผนยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเทพสตรี ปี 2561-2565 (สวท.1.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561) และน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2562-2563 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 1. การให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 

 ปีงบประมำณ 2562 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
(62A6000001) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
-บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน 2 แห่ง 
 
ปีงบประมำณ 2563 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต 
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
- บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2562-2563 

2. การผลิตและพัฒนาครู 2. ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การ ผลิตและพัฒนาครู 

ปีงบประมำณ 2562 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
(62A6000001) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการสืบค้น 
 
ปีงบประมำณ 2563 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดชีวิต 
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
-จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2562-2563 

3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

3. การพัฒนาส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี 
ส า รส น เท ศ ให้ แ ห ล่ ง
เรี ย น รู้  เ พ่ื อ ยก ระดั บ
คุณภาพการศึกษา 

ปีงบประมำณ 2562 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
ยั่งยืน 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
(62A6000001) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการสืบค้น 
- จัดหาวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
- บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  10 ครั้ง นิทรรศการ
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้
บริการ เปิดให้บริการล่วงเวลา 
- บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon 
e-Library 
- จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 
- ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งำน/โครงกำร  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมหลัก 0221112, งานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (62A6000003) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
- ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2562-2563 

3. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

3. การพัฒนาส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี 
ส า รส น เท ศ ให้ แ ห ล่ ง
เรี ย น รู้  เ พ่ื อ ยก ระดั บ
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

ปีงบประมำณ 2563 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต 
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
-จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการสืบค้น 
- ด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ 
- จัดหาวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
- บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 1 ครั้ง และเปิดให้บริการล่วงเวลา 2 
ครั้ง 
- บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-
Library 
- จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 
- ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
- จัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย์ 
- เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 
- ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช      
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2562-2563 

4. การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการ 

4 . ก า ร พั ฒ น าระบ บ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ปีงบประมำณ 2562 
1. แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่ง
สนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
(62A6000001) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- ด าเนินการส านักวิทยบริการฯ 
- บริการสาธารณูปโภค 
-ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
- ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
- ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
- กิจกรรม  Green library : เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.แผนงำน  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0310804, โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเน้นให้เกิดศักยภาพการท างานเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  (62A6000006) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
-กิจกรรมพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน 
- เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2562-2563 

4. การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการ (ต่อ) 

4 . ก า ร พั ฒ น าระบ บ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

3. แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิต  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
งำน/โครงกำร  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมหลัก 0240112, งานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (62A6000007) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานระมวลผล ส าหรับงาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
ส าหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
- ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) 
- มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อมติดตั้ง) 
- เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง) 
- เครื่องโทรสาร 
 
4. แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งำน/โครงกำร  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (62A6000008) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย :  
- จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2562-2563 

4. การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการ (ต่อ) 

4 . ก า ร พั ฒ น าระบ บ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ปีงบประมำณ 2563 
1. แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งำน/โครงกำร  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา(63A6000001) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. แผนงำน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอด
ชีวิต 
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตลอดชีวิต (63A6000010) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
- ด าเนินการส านักวิทยบริการฯ 
- ค่าโทรศัพท์ 
- Green library : เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร 
-การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง 
- การจัดการความรู้ 
- โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/ 
สัมมนา/หรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก) 
- กิจกรรม 5ส 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย 

(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของส านักวิทยบริการฯ 
(พ.ศ. 2561-2565) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ปีงบประมาณ 2562-2563 

4. การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการ (ต่อ) 

4 . ก า ร พั ฒ น าระบ บ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ) 

ปีงบประมำณ 2563 
3. แผนงำน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งำน/โครงกำร  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมหลัก 0221112, งานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (63A6000011) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
- พัดลมโคจร 
- ปรับปรุงห้องน้ าส านักวิทยบริการ 
 

4. แผนงำน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
งำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
กิจกรรมหลัก 0311401, โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น (63A6000012) 
แผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรมย่อย : 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
  1.2 มีการพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ (สวท.1.1-1-4) และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 (สวท.1.1-1-5)  
  1.3 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1-1-6) ตามกรอบเวลา เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์   
 
 
 
 
 
 

50

http://library.tru.ac.th/images/sar/s2562/1-1-1-4.pdf
http://library.tru.ac.th/images/sar/s2562/1-1-1-5.pdf
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  1.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อผู้บริหารระดับสถาบัน เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 ต่อมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  19 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณา
ความเป็นไปได้ของแผนปฏิบัติการ ความสอดคล้องของตัวชี้วัด และปรับแก้ไขให้ถูกต้อง เหมาะสม หลังจากนั้นได้
น าเสนอเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน  2562 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1-1-7) และ
มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 11/2562 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สวท.
1.1-1-8)  
   2. รายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการ 
ดังนี้  
  2.1  จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบชัดเจน (สวท.1.1-2-1) 
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กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2562-2563  

ปีงบ 
ประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
2562 1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สือ่

อิเล็กทรอนิกส ์
เชิงปริมาณ :  
ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-3 รายการ 50  
 
 

90 

66  
 
 

100 

งานบริการสื่อโสต
ทัศน์ 

2562 2. ด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เชิงปริมาณ :  
ด าเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

1-3 ครั้ง 3  
 
 

90 

16  
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 3. ด าเนินการส านักวิทยบริการฯ 
 

เชิงปริมาณ :  
ปริมาณการจดัซื้อ จัดหาด าเนินการส านักวิทย
บริการ 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-3 ครั้ง 10  
 
 

90 

20  
 
 

100 

งานธุรการ 

2562 4. จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสอื
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการสืบค้น 

เชิงปริมาณ :  
จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-3 รายการ 2000  
 
 
 

90 

2,255  
 
 
 

100 

งานเทคนิค
สารสนเทศ 

2562 5. จัดหาวัสดซุ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

เชิงปริมาณ :  
จัดหาวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 รายการ 5  
 
 

90 

7  
 
 

100 

งานเทคนิค
สารสนเทศ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2562 6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ ์

เชิงปริมาณ :  
บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสอืพิมพ์ 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-4 รายการ 200  
 
 

90 

406  
 
 

100 

งานบริการ
สารสนเทศ 

2562 7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  10 
ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ 
และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บรกิาร 
เปิดให้บริการล่วงเวลา 

เชิงปริมาณ :  
กิจกรรมส่งเสริมการใช้  10 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-3 ครั้ง 10  
 
 

90 

10  
 
 

100 

งานบริการ
สารสนเทศ 

2562 8. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมลู
ออนไลน์ Matichon e-Library 

เชิงปริมาณ : 
บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค ์

1 ฐาน 1  
 
 
 

90 

1  
 
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนงัสือ 
 

เชิงปริมาณ :  
จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสอื 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 ช้ิน 5,000  
 
 
 

90 

5000  
 
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 10. บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กร
ในชุมชน 2 แห่ง 
 

เชิงปริมาณ :  
บริการวิชาการ โรงเรยีนหรือองคก์รในชุมชน 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

2 กิจกรรม 2  
 
 
 

90 

5  
 
 
 

100 

งานบริการ
สารสนเทศ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2562 11. บริการสาธารณูปโภค 
 

เชิงปริมาณ :  
ค่าบริการโทรศัพท ์
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1-4 ครั้ง 12  
 
 

90 

13  
 
 

100 

งานธุรการ 

2562 12. ด าเนินงานโครงการ Happy 
Workplace : 5ส 
 

เชิงปริมาณ :  
ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 ครั้ง 1  
 
 

90 

1  
 
 

100 

งานบริการ
สารสนเทศ 

2562 13. ด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ของส านัก  1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1, 
3-4 

คน 22  
 
 
 

90 

22  
 
 
 

100 

ส านักงาน
อ านวยการ 

2562 14. ด าเนินกิจกรรมจัดการความรูข้อง
หน่วยงาน 
 

เชิงปริมาณ :  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ของส านัก 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

2 คน 22  
 
 
 

90 

22  
 
 
 

90 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

2562 15. กิจกรรม  Green library : เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
 

เชิงปริมาณ :  
กิจกรรม  Green library : เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1-2 กิจกรรม 2  
 
 
 

90 

3  
 
 
 

89 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2562 16. ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
 

เชิงปริมาณ :  
ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

4 ครั้ง 1  
 
 

90 

1  
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 17. โตะ๊อัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อสง่เสริม
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนโต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 เครื่อง 4  
 
 
 

90 

4  
 
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 18. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

เชิงปริมาณ :  
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1-3 คน 22  
 
 

90 

22  
 
 

90 

ส านักวิทยบริการฯ 

2562 19. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับ
หน่วยงานภายนอก 
 

เชิงปริมาณ :  
เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1-3 คน 15  
 
 

90 

15  
 
 

90 

ส านักวิทยบริการฯ 

2562 20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนผู้เดินทางไปราชการ 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

1-3 คน 
 

10  
 
 

90 

5  
 
 

80 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2562 21. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรงุ
คุณภาพการศึกษา 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ของส านัก  1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1 คน 22  
 
 
 

90 

22  
 
 
 

100 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2562 22. เครื่องมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 
 
 

เชิงปริมาณ :  
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 เครื่อง 1  
 
 

90 

1  
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 23. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานระ
มวลผล ส าหรับงานระบบห้องสมดุ
อัตโนมัต ิ
 

เชิงปริมาณ :  
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานระมวลผล 
ส าหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 เครื่อง 4  
 
 
 

90 

4  
 
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2562 24. เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล ส าหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

เชิงปริมาณ :  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังาน
ประมวลผล ส าหรับงานระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 
 

เครื่อง 1  
 
 
 

90 

1  
 
 
 

100 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2562 25. ชุดชมสื่อมลัติมเีดียเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

เชิงปริมาณ : 
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 ชุด 3  
 
 

90 

3  
 
 

100 

งานบริการสื่อโสต
ทัศน์ 

2562 26. ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) 
 
 

เชิงปริมาณ :  
ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมตดิตั้ง) 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 ชุด 1  
 
 

90 

1  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 

2562 27. มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour 
Meter พร้อมติดตั้ง) 
 

เชิงปริมาณ :  
มิเตอรไ์ฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อมติดตั้ง) 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 งาน 1  
 
 

90 

1  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 

2562 28. เครื่องดักไขมัน (พร้อม
ติดตั้ง) 
 

เชิงปริมาณ :  
เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง) 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 เครื่อง 1  
 
 

90 

2  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 

2562 29. เครื่องโทรสาร 
 

เชิงปริมาณ : เครื่องโทรสาร 
เชิงคุณภาพ :  
การบริหารจัดการบรรลตุามวัตถุประสงค์ 

1 เครื่อง 1  
 

90 

1  
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรที่มสี่วนร่วม 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1 คน 22  
 
 

80 

22  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 

2563 2. ด าเนินการส านักวิทยบริการฯ 
 

เชิงปริมาณ : จดัหาวัสดุส านักงาน อย่างน้อย 10 
รายการ 
เชิงคุณภาพ : 
 การปฏิบัติงานของส านักวิทยบรกิารมีประสิทธภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1-3 รายการ 10  
 
 
 

80 

59  
 
 
 

100 

นางสาวอณุภา  
ทานะรมณ ์

2563 3. จัดหาหนังสือภาษาไทย 
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนหนังสือและฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีจัดหาเข้ามา
ให้บริการ อย่างน้อย 1000 รายการ 
เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษา บุคลากร และผูม้ารับบรกิารมีความพึงพอใจ 

1-3 รายการ 1000  
 
 
 

80 

1,193  
 
 
 

100 

นางสาวชวนชม 
สมนึก 

2563 4. ด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ,จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ,ซ่อมครภุัณฑ ์
เชิงคุณภาพ :  
การปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

1-3 ครั้ง 7  
 
 
 

80 

7  
 
 
 

80 

นางอัญชลี  
เขื่อนขันธ ์
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 5. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน ์
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหามา
ให้บริการ อย่างน้อย 80 รายการ 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1-3 รายการ 80  
 
 
 

80 

108  
 
 
 

100 

นางสาวสุกัญญา 
บุญทว ี

2563 6. จัดหาวัสดซุ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
อย่างน้อย 5 รายการ 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1 รายการ 5  
 
 
 

80 

10  
 
 
 

100 

นางสาวชวนชม 
สมนึก 

2563 7. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ ์
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนวารสาร หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 100 รายการ 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1-3 รายการ 100  
 
 

80 

268  
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 

2563 8. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
6 ครั้ง ส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 1 ครั้ง และเปิด
ให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง 
 

เชิงปริมาณ :  
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 1 ครั้ง เปิดให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : 
 ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถปุระสงค ์

1-3 ครั้ง 9  
 
 
 

80 

9  
 
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 

2563 9. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon 
e-Library 
 

เชิงปริมาณ :  
ฐานข้อมูล Matichon e-Library จ านวน 1 ฐาน 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

2 รายการ 1  
 
 

80 

1  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 10. จัดหา Tag RFID ติดตัวเลม่
หนังสือ 
 
 

เชิงปริมาณ :  
ค่าบริการสาธารณูปโภค 12 เดือน 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1 ดวง 1500  
 
 

80 

1500  
 
 

100 

นางอัญชลี  
เขื่อนขันธ ์

2563 11. ค่าโทรศัพท์ 
 

เชิงปริมาณ :  
ค่าบริการสาธารณูปโภค 12 เดือน 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการทีบ่รรลุวตัถุประสงค ์

1-4 ครั้ง 12  
 
 

80 

8  
 
 

66.67 

นางสาวอณุภา  
ทานะรมณ ์

2563 12. Green library : เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

เชิงปริมาณ :  
เข้าร่วมประชุม/อบรม สมัมนา/หรือศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :  
เข้าร่วมประชุม/อบรม สมัมนา/หรือศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 ครั้ง 

1,3 ครั้ง 3  
 
 
 
 

80 

3  
 
 
 
 

89.80 

นายประสิทธ์  
อ่วมเนียม 

2563 13. บริการวิชาการด้านการ
จัดการห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 

เชิงปริมาณ :  
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน อย่างน้อย 2 แห่ง 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

2 ครั้ง 2  
 
 

80 

2  
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 14. ค่าบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 

เชิงปริมาณ :  
บ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ 1 ปี 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

4 งาน 1  
 
 

80 

1  
 
 

100 

นางอัญชลี  
เขื่อนขันธ ์

2563 15. วิจัยพื้นฐาน 
 

เชิงปริมาณ :  
วิจัยพื้นฐาน  2 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ :  
จ านวนงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน 2 เรื่อง 

4 เรื่อง 2  
 
 
2 

-  
 
 
- 

   ผู้อ านวยการ, 
รองผู้อ านวยการ 

2563 16. จัดกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย ์
 

เชิงปริมาณ :  
จัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย ์
เชิงคุณภาพ : :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

3 ครั้ง 1  
 

 
 

80 

1  
 

 
 

100 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 

2563 17. เทิดพระเกียรต ิ
 รัชกาลที่ 10 
 
 

เชิงปริมาณ :  
จัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย ์
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

4 ครั้ง 1  
 

 
 

80 

1  
 

 
 

80 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 

2563 18. ร่วมจดักิจกรรมงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 

เชิงปริมาณ :  
จัดกิจกรรมด้านการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย ์
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

2 กิจกรรม 1  
 

 
 

80 

1  
 

 
 

100 

นายประสิทธ์ิ  
อ่วมเนียม 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 19. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคณุภาพการศึกษา
บุคลากร 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

3-4 คน 22  
 
 

80 

22  
 
 

80 

รองผู้อ านวยการ 
นางสาวอณุภา ทานะรมณ ์

2563 20. การควบคมุภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

1 คน 22  
 
 

80 

22  
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม 

2563 21. การจดัการความรู ้
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู ้
เชิงคุณภาพ :  
มีผู้น าไปใช้อย่างน้อย 1 คน 

2 เรื่อง 1  
 
 
1 

1  
 
 
1 

นางอัญชลี เขื่อนขัน 

2563 22. โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1 คน 22  
 
 

80 

22  
 
 

100 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 23. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

2,3 คน 5  
 
 

80 

-  
 
 
- 

นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก, 
นางอัญชลี เขื่อนขันธ ์,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(โอนงบไปซื้อหนังสือ) 
7000 บาท 

2563 24. การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร (เข้าร่วมอบรม/ 
สัมมนา/หรือศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก) 
 

เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 
เชิงปริมาณ :  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

2,3 กิจกรรม 15  
 
 

80 

22  
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก, 
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(65,450 บาท) 

2563 25. จัดกิจกรรม 5ส 
 

เชิงปริมาณ :  
บุคลากรที่มสี่วนร่วม 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

3 คน 22  
 
 

80 

22  
 
 

100 

นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม 

2563 26. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาด 30,000 บีทียู 
 

เชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

2 รายการ 7  
 
 

80 

7  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 

2563 27. พัดลมโคจร 
 

เชิงปริมาณ :  
พัดลมโคจร 
เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

2 รายการ 30  
 
 

80 

30  
 
 

100 

ส านักวิทยบริการฯ 
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ปี 
งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ไตร
มาส 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ เชิง

ปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
เชิง
ปริมาณ 

เชิง
คุณภาพ 

2563 28. ปรับปรุงห้องน้ าส านักวิทย
บริการ 
 

เชิงปริมาณ :  
ปรับปรุงห้องน้ าส านักวิทยบริการ 
เชิงคุณภาพ :  
นักศึกษา บุคลากร และผูม้ารับบรกิารมีความ 
พึงพอใจ 

2 งาน 1  
 
 

90 

-  
 
 
- 

ส านักวิทยบริการฯ 

2563 29. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ :  
เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

1-2 คน 22  
 
 

80 

10  
 
 

45.45 

นายประสิทธ์ิ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก, 
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
(ตัดงบคืนไป โควดิ-19) 
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  2.2 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักฯ รายปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทย
บริการฯ ได้เสนอรายงานข้อมูลและผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผลการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการฯ ใน
ภาพรวมได้รับคะแนน 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ในระดับดีมาก  (สวท.1.1.2-2) และน าผลการตรวจติดตามเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สวท.1.1.2-3) และกองนโยบายและแผนได้จัดท ารายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของทุกหน่วยงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.2-4 รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 38) 
  2.2 จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการ จัดท ารายงานการใช้งบประมาณ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย NAGA ในส่วนของรายงานการตัดจ่ายตาม
กิจกรรม รายงานการตัดจ่ายประจ าวัน  และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด ผูกพันและคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.2-5)  
  2.3 มีการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ โดยเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือน (สวท.1.1.2-6) และเสนอ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจ าเดือน (สวท.1.1.2-7)    
  2.4  เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (สวท.1.1.2-8) และได้น ารายงานประจ าปี 2562 เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2563 (สวท.1.1.2-9) และเผยแพร่รายงานประจ าปี 2562 สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ส านักวิทย
บริการฯ (สวท.1.1.2-10) 
        3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่มีสามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
  3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่ 
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย 
(สวท.1.1.3-1) และค าสั่งที่ 049/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (สวท.1.1.3-2)  
  3.2 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะสร้างผลกระทบและความเสียหายตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 ได้วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติงาน จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง คือ 
1) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจและกลิ่นจากมูลนก ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ส านักฯ เนื่องจากบริเวณรอบอาคารส านักฯ มีนกพิราบมาอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มีมูลนกสะสมบริเวณระเบียงรอบ
อาคารจ านวนมากและส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคที่ระบบทางเดินหายใจตามมา  2) ความเสี่ยงต่อการสูญหาย/ 
ท าลายทรัพย์สิน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายในส านักฯ เนื่องจากส านักฯ มีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันมีคุณภาพต่ าไม่สามารถระบุภาพเหตุการณ์หรือ ตัวตน
ได้อย่างชัดเจน และได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563  (สวท.1.1.3-3)  
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  3.3  น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอ
เพ่ือพิจารณา  4.4 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.3-4) และน าเสนอ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (สวท.1.1.3-5) 
  3.4 จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12 เดือน) (สวท.
1.1.3-6) และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ในการประชุมครั้งที่  10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 
2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  4.3 เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
2562 (สวท.1.1.3-7) และส่งรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 ต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม 2562 (สวท.1.1.3-8) และจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี (สวท.1.1.3-
9) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.6 (สวท.1.1.3-10) และส่งรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ระยะครึ่งป ีต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  (สวท.1.1.3-11) 
  3.5   จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ผลจากการด าเนินการ คือ  
   3.4.1  ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจและกลิ่นจากมูลนก ส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักฯ  การจัดการความเสี่ยง คือ วางแผนก าจัดมูลนกและท าความสะอาดบริเวณ
รอบอาคารส านักวิทยบริการฯ ทุกๆ  3  เดือน (คือ ตามวงรอบเดือน ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) ส่งผลให้
การสะสมของจ านวนมูลนกพิราบลดลง ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน สามารถเปิดหน้าต่างเพ่ือให้อากาศระบายและถ่ายเทได้ 
   3.4.2  ความเสี่ยงต่อการสูญหาย/ ท าลายทรัพย์สิน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ภายในส านักฯ 
เนื่องจากส านักฯ มีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันมี
คุณภาพต่ าไม่สามารถระบุภาพเหตุการณ์หรือตัวตนได้อย่างชัดเจน การจัดการความเสี่ยง คือ ได้จัดท าค าของบประมาณ
ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อทดแทนกล้องวงจรปิดเดิม ซึ่งไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงได้จัดท าค าของบประมาณ
ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซ้ า ขณะนี้ได้รับการแจ้งแล้วว่าได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 แต่ส านักวิทย
บริการได้แก้ไขปัญหาเบื้อต้น คือ จัดบุคลากรช่วยสอดส่องดูแลบริเวณพ้ืนที่ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ฝากของในตู้ล็อก
เกอร์ที่สามารถก าหนดรหัสได้แบบอัตโนมัติที่มีไว้ให้บริการ และให้ผู้ใช้บริการระมัดระวังทรัพย์สินที่มีค่าไม่วางทิ้งไว้ ซึ่งใน
รอบปีการศึกษา 2562 ส านักวิทยบริการฯ ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการว่ามีทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีค่า
สูญหาย ขณะเข้าใช้บริการ ณ ส านักวิทยบริการฯ 
         4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานของ
ส านักฯ อย่างชัดเจน   
  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ มีการจัดประชุมบุคลากร เพ่ือให้ทราบนโยบายการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 
ระเบียบข้อก าหนด หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือส านักวิทยบริการฯ ก าหนด    (สวท.1.1.4-1) มีการแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิและประโยชน์ของบุคลากรได้ทราบ ทั้งในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศhttps://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX (สวท.1.1.4-2) 
Facebook กลุ่มบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ  https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa  
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=SEARCH_BOX  (สวท.1.1.4-3) Line กลุ่มส านักวิทยบริการฯ (สวท.1.1.4-4) การลงนามเพ่ือรับเรื่องต่าง ๆ (สวท.1.1.4-5) 
ค าสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ (สวท.1.1.4-6) เพ่ือร่วมในการด าเนินงานกับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารงานได้
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2542 โดยเฉพาะการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่ต้องน าหลักว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการจัดการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส านักฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้    
  4.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 ที่
ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (สวท.1.1.4-7, สวท.1.1.4-
8)  โดยมีผลงำนเชิงประจักษ์ คือ ส านักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 (สวท.1.1.4-9) และได้รับรางวัลชมเชย
ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี
พุทธศักราช 2562 (สวท.1.1.4-10) 
  4.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตาม แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยติดตามจากรายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอด
ผูกพันและคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 (สวท.1.1.4-11) และปีงบประมาณ 2563 (สวท.1.1.4-12) จากระบบ 
NAGA และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ  
เป็นประจ าทุกเดือน  (สวท.1.1.4-13)  
  4.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน (สวท.1.1.4-14) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจของส านักฯ รวมทั้งมีการให้
ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและด าเนินการสั่งซื้อทรัพยากรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (สวท.1.1.4-15) 
มีการออกร้านจ าหน่ายหนังสือ (สวท.1.1.4-16) มีการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการ
จัดบริการพ้ืนฐาน เช่น บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งผล
กำรตอบสนองจำกคะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีตอส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ประจ ำป ภำพรวมมีคะแนนเท่ำกับ 4.31 จำก 5 คะแนน (สวท.1.1.4-17)     
  4.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารส านักฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายอย่างมีความ
รับผิดชอบ โดยทุกปีการศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกปีการศึกษา โดยในปีกำรศึกษำ 
2560 และ 2561 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ผ่ำนกำรประเมินในระดับดีมำก โดยได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน (สวท.1.1.4-18) บุคลากร
ประจ าส านักฯ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมำณ 2562 ผลกำรประเมิน
ผู้บริหำรในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.889) จำกระดับคะแนนเต็ม 5 (สวท.1.1.4-19) และจากรายงานข้อมูล
และผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผลการตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ส านักฯ ในภำพรวมได้รับคะแนน 4.93 จำกคะแนนเต็ม 5 ใน
ระดับดีมำก (สวท.1.1.4-20) รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (สวท.
1.1.4-21) การติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ด้วยระบบบาร์โคด และ RFID เพ่ือคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ (สวท.1.1.4-22) การดูแล
รักษาลิฟต์ (สวท.1.1.4-23) การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (สวท.1.1.4-24) เป็นต้น    
  4.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้
งบประมาณของส านักฯ ที่มีบุคคลภายนอกเป็นคระกรรมการ (สวท.1.1.4-25) รายงานการใช้งบประมาณรายเดือน
ให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณาและรับทราบ (สวท.1.1.4-26)     
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  4.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยให้บุคลากรเป็น
คณะกรรมการต่าง ๆ  (สวท.1.1.4-27) รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าส านักฯ (สวท.1.1.4-28) เพ่ือการให้บริการ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาส านักฯ ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น (สวท.1.1.4-29)  
  4.7 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้รอง ผู้อ านวยการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ (สวท.1.1.4-30) มีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจและมอบหมายงานให้แก่บุคลากร เช่น 
แต่งตั้งให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ  (สวท.1.1.4-31) โดยอิสระตามสมควร รวมถึงมอบอ านาจ ความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และการด าเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
  4.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการบริหารงานภายใต้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ (สวท.
1.1.4-32) ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (สวท.1.1.4-33) ระเบียบการใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 (สวท.1.1.4-34) โดยบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ใช้อ านาจ
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม     
  4.9 หลักความเสมอภาค (Equity) มีการบริหารงานอย่างเท่าเทียม ให้บุคลากรได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม เช่น การพัฒนาบุคลากรโดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี (สวท.1.1.4-35) และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดย
ไม่จ ากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา เป็นต้น (สวท.1.1.4-36) 
  4.10 ห ลั กมุ่ ง เน้ นฉั นท ามติ  (Consensus Oriented) ผู้ บ ริห ารส านั กฯ  มี กระบวนการ                 
ขอฉันทามติโดยให้บุคลากรในส านักวิทยบริการฯ ร่วมกันตัดสินใจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ    เพ่ือ
ร่วมกันปฏิบัติงาน (สวท.1.1.4-37) ของส านักฯ ให้เป็นไปตามฉันทามติ  
  

         5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง  ส านักฯ ได้ด าเนินการ คือ    
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักฯ (สวท.1.1.5-1)  ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส านักฯ โดยจัดท าแผนจัดการความรู้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 (สวท.1.1.5-2) ก าหนดประเด็นความรู้ที่สนับสนุนพันธกิจของ
ส านักฯ คือ ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริหารและบริการสารสนเทศ” 
ซึ่งมีประเด็นความรู้ย่อย คือ 1) งานธุรการ 2) งานเทคนิคสารสนเทศ 3) งานบริการสารสนเทศ และ 4) งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความรู้ที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย        
  5.2  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นไปที่บุคลากรของส านักฯ ตามที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการ
ความรู้ฯ (สวท.1.1.5-3) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ     
  5.3  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่ได้รับจากการเข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนา 
ของบุคลากรส านักฯ โดยจัดโครงการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา 
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ โดยจัดเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนา 
Chatbot ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  (สวท.1.1.5-4) และกิจกรรมที่ 2 เรื่องการรวบรวมเผยแพร่
บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 (สวท.1.1.5-5) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการพัฒนา Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ 
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  5.4  มีการรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการน าความรู้จากโครงการ
จัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการพัฒนา Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่
บทเรียนออนไลน์ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศจากความรู้ที่ได้มาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดท า
เป็นบทเรียนออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผ่านทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.5-6) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และตอบสนองต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและสังคมในช่วงการะบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และ
ได้รับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีความถูกต้อง จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         6. ด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร คือ 
  6.1 มีแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 อีกทั้งได้วางแผนกรอบ
อัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และความ
ต้องการในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการ ด้านบุคลากรในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 และได้มีการวิเคราะห์งาน โดยก าหนดขอบข่าย พันธกิจ และภาระหน้าที่ 
รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ไว้ชัดเจน (สวท.1.1.6-1) จัดท าแผนปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพื่อ
น าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (สวท.1.1.6-2)  
  6.2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
   6.2.1 มีการสรรหา คัดเลือก บุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือรับสมัครสอบแข่งขัน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน (สวท.1.1.6-3) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สวท.1.1.6-4) อย่างเป็นระบบ 
   6.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.6-5) และตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สวท.1.1.6-6) อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง/ปี 
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กำรส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วม อบรม สัมมนำทั้งในโครงกำร/กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น และหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2562 

เรื่อง หน่วยงำนที่จัด วัน เดือน ปี สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่  34 
หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิด
ใหม่ ฟอร์มใหม่ เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6 - 7 มิถุนายน 
2562 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ห อ ก า ร ค้ า ไ ท ย 
กรุงเทพมหานคร 

1. ผศ.ศรีสุภา  นาคธน 
2. น.ส.จันทร์จิรา เกตุยา 
3. น.ส.นฤมล สุขเกษม 
4. น.ส.พิชญนันท์ พรมพิทักษ์ 
5. น.ส.หทัยรัตน์ เสวกพันธ์ 
6. น.ส.อณุภา ทานะรมณ์ 
7. นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จานรักษ์โลก
ผักตบชวา 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
บ้านหนองเครือบุญ 

21 มิถุนายน 
2562 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือ
บุญ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

1. นางชุลีรัตน์ จันทร์สว่าง 
2. น.ส.ชวนชม สมนึก 
3. นางปิติรัตน์ อินทุม 
4. น.ส.หทัยรัตน์ เสวกพันธ์ 
5. น.ส.นฤมล สุขเกษม 

ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่ 6 (ประจ าปี 2562) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 22 กรกฎาคม 
2562 

ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 
ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 

1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน 
2. น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ 
3. น.ส.จันทร์จิรา เกตุยา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การด าเนินงาน
ระบบจัด เก็บ เอกสารฉบั บ เต็ ม ในรูป
อิ เล็ กท รอนิ กส์ ต าม โครงการ พั ฒ นา
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย”   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

26 กรกฎาคม 
2562 

ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ส วน สุ นั น ท า 
กรุงเทพมหานคร 

1. นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ 
2. น.ส.วรนุช ล้อมวงศ์ 

อบรมเทคนิคการท าผลงานสายสนับสนุนเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  

ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

13 กันยายน 
2562 

ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 

บุคลากร 20 คน 
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เรื่อง หน่วยงำนที่จัด วัน เดือน ปี สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุด
สีเขียว ปี 2562 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 28 – 29 
ตุลาคม 2562 

ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 

1. ผศ.ศรีสุภา นาคธน 
2. ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ 
3. น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์ 

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรทุกคน 
การสัมมนา เรื่อง ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรทุกคน 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และ
สถาปัตยกรรม 

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

17 – 20 
พฤศจิกายน 

2562 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  บุคลากร  
จ านวน 18 คน 

ศึ กษ าดู งานและแลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ 
ส านั ก งาน สี เขี ย ว  ณ  ส านั กห อสมุ ด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
และเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน เทศบาล
เมืองน่าน จังหวัดน่าน 

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

3 – 6 ธันวาคม 
2562 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยน เรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก และเมืองสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย 

บุคลากรทุกคน 
จ านวน 25 คน 

ประชุมรับฟังค าช้ีแจงการบันทึกข้อมูลลงระบบ 
eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 26 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี น.ส. พิชญนันท ์พรมพิทักษ ์
น.ส. อณุภา ทานะรมย์ 
นางสิริมาตย์ จันทร์ขาว 
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เรื่อง หน่วยงำนที่จัด วัน เดือน ปี สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พั ฒ น าก า รศึ ก ษ า  ค รั้ งที่  4 0  (4 0th 
WUNCA) 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กาญจนบุรี 

15 – 17 
มกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 

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

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Chatbot ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 – 14 
กุมภาพันธ์ 2563 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทุกคน 

อบรมการจัดท านิทรรศการและพิพิธภัณฑ์
เพ่ือการเรียนรู้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี 

19-20 
กุมภาพันธ์ 

2563 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

1. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม 
2. น.ส.สุกัญญา บุญทวี 
3. น.ส.นฤมล สุขเกษม 
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   6.3 มีการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าผลงาน เพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่ง และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (สวท.1.1.6-7) มีการคัดเลือกบุคคล
ให้ได้รับรางวัล ประกอบด้วยเพชรเทพสตรี บุคลากรคุณภาพ (TRU Ouality award) และบุคลากรผู้มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร (ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) โดยส านักฯ มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี จ านวน 1 คน ตาม
หนังสือเชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 (สวท.1.1.6-8)  บุคลากรคุณภาพ (TRU 
Ouality award) จ านวน 2 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคลากร คุณภาพ ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 (สวท.1.1.6-9) และบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 
(ปฏิบัติงานครบ 25 ปี) จ านวน 3 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562  (สวท.1.1.6-10)  
   ในส่วนของส านักวิทยบริการฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ เพ่ือดูแลด้านการจัดสวัสดิการของบุคลากร ตามค าสั่งที่ 
026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ส านักวิทยบริการฯ (สวท.
1.1.6-11) ด าเนินการสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ได้แก่ การปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่ง
พักผ่อนและจัดกิจกรรม (สวท.1.1.6-12) จัดสวัสดิการและการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคน เช่น มีการจัดสวัสดิการ 
กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น (สวท.1.1.6-13) และได้น ากระเช้าเยี่ยมบุคลากรยาม
เจ็บป่วย เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการท างาน (สวท.1.1.6-14) จัดหาเครื่องวัดความดัน
โลหิต และเครื่องชั่งน้ าหนัก เพื่อให้บุคลากรตรวจเช็คสุขภาพด้วยตนเอง (สวท.1.1.6-15) การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
ผู้เกษียณอายุราชการ (สวท.1.1.6-16) เป็นต้น 
  6.4  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยจัดท ารายงาน
ข้อมูลและผลการด าเนินงาน ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 5.1 ด้ำนบุคลำกร เสนอต่อคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เม่ือวันที่ 21 ตุลำคม 2562 (สวท.
1.1.6-17) และน าเสนอผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 (สวท.1.1.6-18 วาระที่ 4.6  รายงานผลการ
ด าเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าเดือน มกราคม 2563) และได้น าเสนอเพ่ือปรับปรุงแผนในปีถัดไป  
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รำยงำนข้อมูลและผลกำรด ำเนินงำน ของ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

เทพสตรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562)  
เสนอต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

เมื่อวันที่ 21 ตุลำคม 2562 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 

๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
๕.๑  ด้ำนบุคลำกร  

๕.๑.๑ กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ด าเนินการได้ ๕ ข้อ = ๕ คะแนน 
ด าเนินการได้ ๔ ข้อ = ๔ คะแนน 
ด าเนินการได้ ๓ ข้อ = ๓ คะแนน 
ด าเนินการได้ ๒ ข้อ = ๒ คะแนน 
ด าเนินการได้ ๑ ข้อ = ๑ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
พิจารณาจากการด าเนินงาน

ในรายการต่อไปนี้ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ระดับต่างๆ 
๒.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและบุคลากร 
๓. การฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู
งานของบุคลากร 
๔. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมา
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
๕. การประเมินสมรรถนะของบุคลากร 

ส านักฯ มีการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร คือ 
   ๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของส านักฯ ปีพ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ โดยการวิเคราะห์ SWOT ของบุคลากร มีแผนการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ คือ 
บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับ
การพัฒนา อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ และมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรทั้งหมด ส่วนเป้าหมายเชิง
คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ
บุคลากร ๓.๕๑ ขึ้นไป ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้านบุคลากร ได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ  ๔.๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
    ๒.  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักฯ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากรใน ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเน้นให้ เกิดศักยภาพการท างานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมย่อย ๑) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน ๑๔๘,๔๘๐ บาท ๒) เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงาน
ภายนอก จ านวน ๔๘,๖๒๐ บาท ๓) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. บุคลากรได้เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย คนละ ๑ ครั้ง/ปี 
   ๔. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
เช่น กิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้น 

๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้
ประยุกต์หัวข้อที่ต้องประเมินตามสมรรถนะหลักในข้าราชการพล
เรือน 

ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน 
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ตัวช้ีวัด/เกณฑ์กำรให้คะแนน ผลกำรด ำเนินงำน 
๕. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

๕.๑  ด้ำนบุคลำกร  
   ๕.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้ผลการค านวณตามสูตร (ค่า A) เป็นคะแนนของ
ตัวชี้วัด 

B  = 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

A = 
B 

X  ๕ 
๒,๐๐๐ 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเทียบกับ
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดที่ก าหนดให้คะแนน
เต็ม ๕ เท่ากับ ๒,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี    
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
หมายรวมถึง ทุนส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดูงาน อบรม 
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศ แต่ไม่รวมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

   ๒. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมด หมายถึง 
บุคลากรสายสนบัสนนุทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ส านักฯ มีบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน ๒๒ คน ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
บุคลากร ใน ๓ กิจกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๑๗,๑๐๐ บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๑๗,๐๔๑ บาท  (ร้อยละ 
๙๙.๙๗) 

 

B  = 
๒๑๗๐๔๑ 

 
๒๒ 

A = 
๙๘๖๕.๕๐ 

X  ๕   =    ๒๔.๖๖ 
๒,๐๐๐ 

 
ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน 

 
 
 

    ๕ .๑ .๓ ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา 
(ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน) 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ = 
จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนา 

X  ๑๐๐ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

คะแนนก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรทั้งหมด ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

   ในปี งบประมาณ  ๒๕๖๒ ส านั กฯ มี บุ คลากร
ปฏิบัติงาน จ านวน ๒๒ คน ซึ่งบุคลากรของส านักฯ ได้รับ
การพัฒนา จ านวน  ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ = 
๒๒ 

X  ๑๐๐ = ๑๐๐ 
๒๒ 

 
ผลกำรประเมิน ๕ คะแนน 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วยงำนที่จัด เชิง
ปริมำณ 

เชิง
คุณภำพ 

เชิง
ปริมำณ 

เชิง
คุณภำพ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 4 – 5 กรกฎาคม 2562 

ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม  
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

 
22 คน 

1 

 
 
 
 

90 

 
22 คน 

1 

 
 
 
 

90.6 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

 
22 คน 

 
 
 

80 

 
22 คน 

 
 
 

93.60 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ 2563 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ร้อยละของโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค ์

 
22 คน 

 

 
 
 
80 

 
22 คน 

 

 
 
 

100 

  
ส านักวิทยบริการและทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส านกังานสีเขียว 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
และเมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 3 – 6 ธันวาคม 2562 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 
22 คน 

 
 
 

80 

  
 
 

89.6 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Chatbot 
ระหว่างวันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู ้
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ 

 
1 เรื่อง 

 

 
 
 

80 

 
1 เรื่อง 

 
 
 

96.2 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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       7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมิน
คุณภำพ ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินการ คือ 

 7.1 กำรควบคุมคุณภำพ มีระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ชัดเจน โดยมีการ
ยึดถือและด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีการศึกษา 2562 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ (สวท.1.1.7-1) ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายใน (สวท.1.1.7-2) ก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-3) 
และแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการฯ พร้อมก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน (สวท.1.1.7-4) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (สวท.1.1.7-5) และมี
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.7-6) มีการก าหนดนโยบาย เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(สวท.1.1.7-7) ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย (สวท.1.1.7-8) พร้อมทั้งได้
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (สกอ.) เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน หลังจากนั้นได้จัด
ประชุมประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในส านักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงความเข้าใจเกณฑ์
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  (สวท.1.1.7-9)  

 7.2 กำรตรวจสอบคุณภำพ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน 
ประกอบด้วย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (สวท.1.1.7 -10) 
คณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ (สวท.1.1.7-11) น าผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2561 (สวท.1.1.7-12) มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-13) มีการ
ก าหนดปฏิทินกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สวท.1.1.7-14) เพื่อติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ได้จัดประชุมเพ่ือท าความเข้าใจตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้ชี้แจงถึงผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2561 และแบ่งกลุ่มพิจารณา ทบทวนผลการด าเนินการ ตามที่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 จัดเก็บหลักฐานผล
การด าเนินงานให้เป็นระบบตามตัวบ่งชี้ หลังจากนั้น ให้ตัวแทนผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้  น าเสนอผลการ
ด าเนินงานและเอกสารหลักฐาน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนของผลการด าเนินงาน อีกทั้งได้มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักฯ ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-15) เพื่อรองรับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 

  7.3  กำรประเมินคุณภำพ จากรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 (สวท.1.1.7-16) ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2  และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 (จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561) (สวท.1.1.7-17) พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สวท.1.1.7-18) รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.3  รายงานผลการด าเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2562  (สวท.1.1.7-19) จัดท า
สรุปผล 
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ติดตามการด าเนินงานของส านักฯ ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 เดือน) ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.7-20) และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้ง
ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  4.4 สรุปผลติดตามการ
ด าเนินงานของส านัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562 รอบ 6 
เดือน) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.1.1.7-21) 
 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการหน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจของส านัก ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้ก าหนดเป้าหมายของ “ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของหน่วยงานเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน” ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 7 ข้อ และสามารถด าเนินการ
ครบ 7 ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนที่ประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

หมำยเลข รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
สวท.1.1-1-1 ยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
สวท.1.1-1-2  แผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2561–2565)  

สวท.1.1-1-3 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ 4.1 แผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 2561-2565 

สวท.1.1-1-4 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักวิทยบริการฯ ค าสั่งที่ 043/2561 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

สวท.1.1-1-5 แผนกลยุทธ์ทางการเงินส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 

สวท.1.1-1-6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1-1-7 การประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 
กันยายน  2562 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

สวท.1.1-1-8 มหาวิทยาลัยน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการ
ปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สวท.1.1-2-2 รายงานข้อมูลและผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 

สวท.1.1-2-3 น าผลการตรวจติดตามเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกาประจ าส านักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระ
ที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
ส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1-2-4 รายงานการติดตามผลการใช้งบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 38 จัดท าโดย
กองนโยบายและแผน 

สวท.1.1-2-5 รายงานการใช้งบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบรายการการเบิกจ่าย 
NAGA รายงานการตัดจ่ายประจ าวัน  และรายงานการออกรหัสกิจกรรม พร้อมยอด ผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1-2-6 เสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือน 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
สวท.1.1-2-7 เสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัยจะมีการ

ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ ของทุกหน่วยงานประจ าเดือน 
สวท.1.1-2-8 รายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ 

สวท.1.1-2-9 บันทึกข้อความส่งรายงานประจ าปี 2562 เสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ลงวันที่ 2 มกราคม 2563  

สวท.1.1-2-10 เผยแพร่รายงานประจ าปี 2562 สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1.3-1 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่ 
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

สวท.1.1.3-2 ค าสั่ งที่  049/2561 แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 

สวท.1.1.3-3 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1.3-4 น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  4.4 เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

สวท.1.1.3-5 บันทึกข้อความส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 
2562 

สวท.1.1.3-6 รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12 เดือน) 

สวท.1.1.3-7 น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 
10/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  4.3 เรื่อง 
รายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 

สวท.1.1.3-8 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 2562 (รอบ 12 
เดือน) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 

สวท.1.1.3-9 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี 

สวท.1.1.3-10 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.6 รายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าหรับ
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ระยะครึ่งปี 

สวท.1.1.3-11 บันทึกข้อความส่งรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ระยะครึ่งปี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563   

สวท.1.1.4-1 รายงานการการจัดประชุมบุคลากร วันที่ 26 กันยายน  2562 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
สวท.1.1.4-2 Facebook ส านักวิทยบริการ ฯ 

https://www.facebook.com/library.tru/?epa=SEARCH_BOX 
สวท.1.1.4-3 Facebook กลุ่มบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa =SEARCH_BOX 
สวท.1.1.4-4 Line กลุ่มบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ 

https://www.facebook.com/groups/712027968816058/?epa =SEARCH_BOX 
สวท.1.1.4-5 การลงนามรับเรื่องต่าง ๆ   

สวท.1.1.4-6 ค าสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 

สวท.1.1.4-7 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ที่ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติ
แล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัด 

สวท.1.1.4-8 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา
การปฏิบัติแล้วเสร็จ และผู้รับผิดชอบอย่างชัด 

สวท.1.1.4-9 ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รายชื่อห้องสมุดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี 2562 

สวท.1.1.4-10 เกียรติบัตรรางวัลชมเชยประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น 
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2562 

สวท.1.1.4-11 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 

สวท.1.1.4-12 รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน พร้อมยอดผูกพัน
และคงเหลือ ปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1.4-13 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เป็นประจ า
ทุกเดือน 

สวท.1.1.4-14 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

สวท.1.1.4-15 การให้ผู้ใช้บริการร่วมคัดเลือกจัดหาทรัพยากรและด าเนินการสั่งซื้อ ทรัพยากรตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

สวท.1.1.4-16 การออกร้านจ าหน่ายหนังสือ 

สวท.1.1.4-17 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าป ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับ 4.31 จาก 5 คะแนน 

สวท.1.1.4-18 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. ในปีการศึกษา 2560 และ 2561 
ส านักวิทยบริการฯ ผ่านการประเมินในระดับดีมาก โดยได้คะแนน 5 คะแนน 

สวท.1.1.4-19 ผลการประเมินผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.889) จากระดับคะแนน
เต็ม 5 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

สวท.1.1.4-20 รายงานข้อมูลและผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
ต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผล
การตรวจติดตามผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ส านักวิทยบริการฯ ในภาพรวมได้รับ
คะแนน 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 ในระดับดีมาก 

สวท.1.1.4-21 การติดตั้งกล้องวงจรปิด 

สวท.1.1.4-22 การติดตั้งประตูทางเข้า-ออก ด้วยระบบบาร์โคด และ RFID เพ่ือคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ 

สวท.1.1.4-23 การดูแลรักษาลิฟต์ 

สวท.1.1.4-24 การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

สวท.1.1.4-25 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณของส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1.4-26 รายงานการใช้งบประมาณรายเดือนให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
เพ่ือพิจารณาและรับทราบ 

สวท.1.1.4-27 ค าสั่งบุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 

สวท.1.1.4-28 อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้าส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1.4-29 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ือน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1.4-30 การมอบหมายความรับผิดชอบให้รอง ผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการ 

สวท.1.1.4-31 การแต่งตั้งให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 

สวท.1.1.4-32 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สวท.1.1.4-33 ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 

สวท.1.1.4-34 ระเบียบการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 

สวท.1.1.4-35 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 2563 

สวท.1.1.4-36 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการโดยไม่จ ากัด เพศ เชื้อชาติ อายุ การศึกษา 

สวท.1.1.4-37 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงาน 

สวท.1.1.5-1 ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการฯ 

สวท.1.1.5-2 แผนจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561-2565 

สวท.1.1.5-3 แผนปฏิบัติการ โครงการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 
2563 

สวท.1.1.5-4 โครงการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา 
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์  
กิจกรรมที่ 1 เรื่องการพัฒนา Chatbot ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 
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สวท.1.1.5-5 โครงการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนา 
Chatbot และการรวบรวมเผยแพร่บทเรียนออนไลน์  กิจกรรมที่ 2 เรื่องการรวบรวม
เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 

สวท.1.1.5-6 การรวบรวมความรู้และเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดท าเป็นบทเรียนออนไลน์ 
เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง บทเรียนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ผ่านทางเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมนู บทเรียนออนไลน์ ม.
ราชภัฏเทพสตรี URL : http://library.tru.ac.th/index.php/e-learning.html 

สวท.1.1.6-1 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

สวท.1.1.6-2 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2563 

สวท.1.1.6-3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 
สวท.1.1.6-4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563   
สวท.1.1.6-5 บุคลากรเข้าร่วม อบรม สัมมนาทั้งในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยจัด ในปีการศึกษา 25623 
สวท.1.1.6-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากรไปราชการ 
สวท.1.1.6-7 ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ทุนเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการจัดท าผลงาน เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง และการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

สวท.1.1.6-8 หนังสือราชการ เรื่อง เชิญรับมอบเข็ม “เพชรเทพสตรี” ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 
สวท.1.1.6-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร คุณภาพ 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 
สวท.1.1.6-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี่ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562   
สวท.1.1.6-11 ค าสั่งที่ 026/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

สวัสดิการ ส านักวิทยบริการฯ 
สวท.1.1.6-12 ภาพการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยจัดมุมนั่งพักผ่อนและจัดกิจกรรม 
สวท.1.1.6-13 การจัดสวัสดิการ กาแฟ โอวัลติน น้ าดื่มให้กับบุคลากร เครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็น 
สวท.1.1.6-14 กระเช้าเยี่ยมบุคลากรยามเจ็บป่วย เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ สร้างบรรยากาศความสุขในการ

ท างาน 
สวท.1.1.6-15 เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องชั่งน้ าหนัก 
สวท.1.1.6-16 การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ 
สวท.1.1.6-17 รายงานข้อมูลและผลการด าเนินงาน ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 
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สวท.1.1.6-18 การน าเสนอผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 
วาระท่ี 4.6  รายงานผลการด าเนินงาน ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือน มกราคม 2563 (รายงานผล
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส านักงานสีเขียว ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลเมืองน่าน และแหล่งเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนะธรรมท้องถิ่น จังหวัดน่าน แพร่ สุโขทัย วันที 3-6 ธันวาคม 
2562) 

สวท.1.1.7-1 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 
สวท.1.1.7-2 เป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายใน 
สวท.1.1.7-3 ปฏิทินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
สวท.1.1.7-4 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการฯ พร้อม

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ที่ 047/2561, และ 049/2561 
สวท.1.1.7-5 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
สวท.1.1.7-6 แผนปฏิบัติการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สวท.1.1.7-7 ประกาศนโยบายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2562  

สวท.1.1.7-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีการศึกษา 2562 

สวท.1.1.7-9 ประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคคลากรในส านักวิทยบริการฯ เพ่ือชี้แจง
ความเข้าใจเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

สวท.1.1.7-10 คณะกรรมการประกันคุณภาพพร้อมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูที่ สวท.1-1-7-4 
สวท.1.1.7-11 คณะกรรมการก ากับดูแลองค์ประกอบคุณภาพ 
สวท.1.1.7-12 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
สวท.1.1.7-13 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
สวท.1.1.7-14 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักปีการศึกษา 2562  
สวท.1.1.7-15 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักฯ ปีการศึกษา 

2562 
สวท.1.1.7-16 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่11/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ระเบียบวาระที่ 
4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 4.2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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