
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
3. ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
4. งาน/โครงการ  งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. กิจกรรมหลัก 0220501, โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ  (61A6000002) 
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนดานงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขาย
คอมพิวเตอร ท่ีใชในการเรียนการสอน การคนควาวิจัยของนักศึกษา อาจารย และการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ จะตองจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานในดานการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซอมบํารุงเครื่องมือ 
อุปกรณ และทรัพยากรสารสนเทศ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูใชบริการ ใหไดรับ
ความสะดวกในการเขาใชบริการและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังกอใหเกิดความภาคภูมิใจท่ีไดรับ
ความสําเร็จและรูสึกคุมคาท่ีไดใชบริการ   
 
8. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบทุก
สาขาวิชา จัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  วัสดุไฟฟา วัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอรฯลฯ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ   

3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
4. เพ่ือซอมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี และ

ทรัพยากรสารสนเทศ ใหมีสภาพพรอมใหบริการ   
5. เพ่ือจัดกิจกรรมเชิญชวนใหเขาใชบริการและสงเสริมนิสัยรักการอานของผูใชบริการ  
6. เพ่ือดําเนินการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ ในการรวบรวมความรู หาแนวปฏิบัติท่ีดี ใน

การดําเนินงานการจัดการความรู จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในสํานักฯ และ
ประยุกตใช   

7. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทํางาน 
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9. กลุมเปาหมาย 
 1. บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน   8,000 คน
 

2. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน
 
 
10. รูปแบบกิจกรรม 
 จัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ 
 
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [ X ] ร (รับผิดชอบ) [ X ] ท (ทันสมัย) 
 
12.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จัดหาครุภัณฑ รายการ 5 
   2. บริการสาธารณูปโภค เดือน 12 
   3. จัดหาทรัพยากรส่ือสารสนเทศ รายการ 2,104 
   4. ดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ รายการ 30 
   5. จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนางาน โครงการ 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 80 
   2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
 

13. แผนการดําเนนิงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ช่ือกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.60-ธ.ค.

60) 

ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.61-

มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.61-

มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.61- 

ก.ย.61) 

102205010131 1. เกาอี้หอง

ประชุมพรอมแผน

เลคเชอร 

 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

   03, การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

   ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

 

สถานที่ดําเนินการ 

ครุภัณฑ 

   รายละเอยีด :  

คุณสมบัติทั่วไป 

1.มีขนาดไมนอยกวา   

 กวาง 65 เซนติเมตร    

ลึก 75 เซนติเมตร    

สูง 100 เซนติเมตร 

2. โครงสรางของเกาอี ้

   2.1 มีแผนฐานที่

เชื่อมตอกับขาเกาอี ้ เพื่อ

ใชในการติดต้ังกับพื้นหอง 

   2.2 ที่เทาแขนมีการหุม

ดวยผาหรือหนังเทียม 

   2.3 แผนเลคเชอร

สามารถพับเก็บดานขางได 

   2.4 เบาะนัง่หุมดวยผา

720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

   03, การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

   ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานกัวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. ประตูที่ติดต้ังตอง

สามารถใชงานไดกับ

แผนขอมูล RFID ที่

หอสมุดใชงานอยูได 

2. สามารถทํางานกบั

สัญญาณความถี่ในชวง 

13.56 MHz.  

3. ลักษณะตองเปนบาน

ยึดติดอยูกบัพื้น ที่ทาํงาน

โดยใชเทคโนโลยี RFID  

4. มีสัญญาณไฟและเสียง

รองเตือนเมื่อหนังสือหรือ

ส่ือที่ยังไมไดรับการยืม

อยางถูกตองผาน 

5. มีชองสําหรับตอสาย

ระบบเครือขายเพื่อทาํการ

ติดต้ังการทํางานของ

ประตูได 

6. ตองมีสวนนับจํานวน

คนผานติดต้ังเปนสวน

เดียวกับประตูจากผูผลิต 

7. ใชกับไฟฟาขนาด 220 

VAC ที่ 50 Hz ได 

8. ตองมีเคร่ืองปรับ

แรงดันและสํารองไฟฟา

มาพรอมกับการติดต้ัง

ประตูปองกันการขโมยส่ือ

ซ่ึงตองมีความจะไมตํ่ากวา 

1KVA 

9. ตองเดินสายไฟจาก

เคร่ืองสํารองไฟใหประตู 

โดยแยกสายไฟของประตู

แตละบานออกเปนคนละ

เสนกัน 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

428,000.00 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. ประตูปองกันการขโมย

ส่ือ ราคา 428000 

จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 

428,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

428,000.00 บาท 

102205010431 4. เคร่ืองปรับ 

อากาศ แบบแยก

สวน ชนิดต้ังพื้น

ครุภัณฑ 

   รายละเอยีด :  

คุณสมบัติทั่วไป 

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 
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หรือแขวน ขนาด 

24,000 บีทีย ู

 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

   03, การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

   ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานกัวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. เปนเคร่ืองปรับ อากาศ

แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้น

หรือแขวน ขนาดไมตํ่ากวา 

24,000 บีทีย ู

2. ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 

3. ตองเปนเคร่ืองปรับ 

อากาศท่ีประกอบสําเร็จ

ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ

เย็นและหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน 

4. มีระบบฟอกอากาศ  

สามารถดักจับอนุภาคฝุน

ละออง  และสามารถถอด

ลางทําความสะอาดได 

5. มีสวิตซเปดปดและ

กลองควบคุมอุณหภูมิ

ประจําแตละเคร่ือง 

6. ตองติดต้ังตามจุดที่

กําหนดอยางเรียบรอย

และเหมาะสม 

7. รับประกันอายุการใช

งานไมนอยกวา 1 ป 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน  

600,000.00 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แยกสวน ชนิดต้ังพื้นหรือ

แขวน ขนาด 24,000 บีที

ยู ราคา 30000 จํานวน 

20 เคร่ือง รวมเปนเงิน 

600,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

600,000.00 บาท 

102205010531 5.  

เคร่ืองปรับอากาศ 

แบบแยกสวน ชนิด

ต้ังพื้นหรือแขวน 

ขนาด 12,000  

บีทีย ู

 

สอดคลองกับ

ครุภัณฑ 

   รายละเอยีด :  

คุณสมบัติทั่วไป 

1. เปนเคร่ืองปรับ อากาศ

แบบแยกสวน ชนิดติด

ผนังขนาดไมตํ่ากวา 

12,000  

บีทีย ู

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ยุทธศาสตร 

   03, การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

   ตุลาคม - 

ธันวาคม 2560 

 

สถานที่ดําเนินการ 

   สํานกัวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

และฉลากประหยัดไฟ

เบอร 5 

3. ตองเปนเคร่ืองปรับ 

อากาศท่ีประกอบสําเร็จ

ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ

เย็นและหนวยระบาย

ความรอนจากโรงงาน

เดียวกัน 

4. มีระบบฟอกอากาศ  

สามารถดักจับอนุภาคฝุน

ละออง  และสามารถถอด

ลางทําความสะอาดได 

5.มีสวิตซเปดปดและ

กลองควบคุมอุณหภูมิ

ประจําแตละเคร่ือง 

6.ตองติดต้ังตามจุดที่

กําหนดอยางเรียบรอย

และเหมาะสม 

7. รับประกันอายุการใช

งานไมนอยกวา 1 ป 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

34,000.00 บาท 

รายการครุภัณฑ 

1. เคร่ืองปรับ อากาศ 

แบบแยกสวน ชนิดต้ังพื้น

หรือแขวน ขนาด 12,000 

บีทียู ราคา 17000 

จํานวน 2 เคร่ือง รวมเปน

เงิน 34,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

34,000.00 บาท 

102205010652 6. จัดหาทรัพยากร

ส่ือโสตทัศน  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 

   03, การ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

วัสดุ 

   รายละเอยีด :  

จัดหาทรัพยากรส่ือโสต

ทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส   

คาวัสดุ 40,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน  

40,000 บาท 

40,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 
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