แผนปฏิบัติการ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2561 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี จั งหวั ดลพบุ รี มี จุ ด ประสงค สํ าคั ญเพื่ อ เป น คู มื อ ในการ
บริหารงานดานตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2561 จําแนกตามประเภทงบประมาณไดแก
งบแผนดิน และงบบํารุงการศึกษา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด
เนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หวังเปนอยางยิ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจําป 2561 จะเปนโยชนใหการดําเนิน
โครงการตางๆ ของหนวยใหเปนไปตามไตรมาส และชวยใหการเบิกจายงบประมาณตามโครงการตรงเวลา
และเปนแนวทางใหผูรับผิดชอบโครงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดนครสวรรค
พฤศจิกายน 2561

สารบัญ
คํานํา
งบแผนดิน
เกาอี้หองประชุมพรอมแผนเลคเชอร
ประตูตรวจสอบการเขาออกหองสมุดแบบปกนก
ประตูปองกันการขโมยสื่อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศแบบยแกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12000 บีทียู
จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศนสื่ออิเล็กทรอนิกส
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
คาบริการโทรศัพท
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
บอกรับเปนสมาชิกวารสารหนังสือพิมพ
กิจกรรมหรือนิทรศการ และรณรงคการเขาใชบริการ
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักวิทยบริการฯ
บอกรับสมาชิกการใชฐานขอมูลออนไลน Matichon e-Library
จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ
ดําเนินกิจกรรมจัดการความรูของหนวยงาน
โครงการสรางเสริมสุขภาพ Happy Workplace: 5ส
เขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ
โครงการใหบริการวิชาการฝกอบรมตามความตองการของหนวยงานและชุมชน
ในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองตอความ
ตองการของผูเขาอบรมเปนหลัก (โรงเรียนในชุมชนและพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน
ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
งบ บกศ.
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กิจกรรมหลัก 0220501, โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ (61A6000002)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการ
สอนของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสนั บ สนุ น ด านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศผานเครือขา ย
คอมพิวเตอร ที่ใชในการเรียนการสอน การคนควาวิจัยของนักศึกษา อาจารย และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ดั ง นั้ น จึง มีค วามจํ าเป น อยา งยิ่ งที่สํ านั กวิ ทยบริก ารฯ จะตองจัด เตรีย ม
งบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น งานในด า นการจัด หาวัส ดุ ครุ ภัณฑ สํานัก งาน ครุภั ณฑเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซอมบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณ และทรัพยากรสารสนเทศ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชนตอผูใชบริการ ใหไดรับ
ความสะดวกในการเข า ใช บ ริ การและเกิ ด การเรี ย นรู ตลอดชีวิ ต รวมทั้ ง ก อ ให เ กิ ด ความภาคภู มิใ จที่ ได รั บ
ความสําเร็จและรูสึกคุมคาที่ไดใชบริการ
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบทุก
สาขาวิชา จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม วัสดุไฟฟา วัสดุสํานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอรฯลฯ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
3. เพื่อจัดหาครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อซอมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ และ
ทรัพยากรสารสนเทศ ใหมีสภาพพรอมใหบริการ
5. เพื่อจัดกิจกรรมเชิญชวนใหเขาใชบริการและสงเสริมนิสัยรักการอานของผูใชบริการ
6. เพื่อดําเนินการจัดการความรูของสํานักวิทยบริการฯ ในการรวบรวมความรู หาแนวปฏิบัติที่ดี ใน
การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู จากกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข องบุ ค ลากรภายในสํ า นั ก ฯ และ
ประยุกตใช
7. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทํางาน
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9. กลุมเปาหมาย
1. บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 8,000 คน
2. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ
2. บริการสาธารณูปโภค
3. จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ
4. ดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
5. จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนางาน
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ
เดือน
รายการ
รายการ
โครงการ

5
12
2,104
30
4

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
80

รอยละ

90

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

102205010131

1. เกาอี้หอง
ประชุมพรอมแผน
เลคเชอร

ครุภัณฑ
รายละเอียด :
คุณสมบัติทั่วไป
1.มีขนาดไมนอยกวา
กวาง 65 เซนติเมตร
ลึก 75 เซนติเมตร
สูง 100 เซนติเมตร
2. โครงสรางของเกาอี้
2.1 มีแผนฐานที่
เชื่อมตอกับขาเกาอี้ เพื่อ
ใชในการติดตั้งกับพื้นหอง
2.2 ที่เทาแขนมีการหุม
ดวยผาหรือหนังเทียม
2.3 แผนเลคเชอร
สามารถพับเก็บดานขางได
2.4 เบาะนั่งหุมดวยผา

720,000.00

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม ธันวาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.
60)

720,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
(ม.ค.61(เม.ย.61มี.ค.61)
มิ.ย.61)

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)

0.00

3
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

102205010231

2. ประตูตรวจสอบ
การเขาออก
หองสมุด
แบบปกนก
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม ธันวาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หรือหนังเทียม สามารถ
พับเก็บเองไดดวยระบบ
สปริง
2.5 เบาะพิงหุมดวยผา
หรือหนังเทียม สามารถ
โยกเอนได
3. โครงสรางสามารถถอด
ประกอบได
4. ตองติดตั้งในจุดที่
กําหนดใหอยางสวยงาม
จํานวน 100 ตัวๆละ
7,200 บาท รวมเปนเงิน
720,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
720,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เกาอี้หองประชุมพรอม
แผนเลคเชอร ราคา 7200
จํานวน 100 ตัว รวมเปน
เงิน 720,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
720,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด :
คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนเครื่องควบคุม
ทางเขามีลักษณะเปนปก
กั้นชองทาง 3 ชิ้น จํานวน
2 ชองทางเดิน ความกวาง
ของชองทางเดินแตละชอง
กวางไมนอยกวา 50
เซนติเมตร
2. ตัวเครื่องประกอบจาก
วัสดุโลหะ หรือสแตน
เลสสตีลเบอร 304 ที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน
3. ตัวเครื่องมีไฟ LED ใน
การแสดงสถานะ การ
ทํางานของอุปกรณ โดย
สามารถแสดงสัญลักษณ
ไฟ LED สีเขียวเปนรูป
ลูกศรเพื่อเปนสัญลักษณ
ทางเขา หรือ ไฟ LED สี
แดงเพื่อเปนสัญลักษณ
การหามเขาที่ตัวเครื่องได
4. มีเครื่องอานบัตร

495,000.00

495,000.00

0.00

0.00

0.00
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102205010331

3. ประตูปองกัน
การขโมยสื่อ

สมาชิกแบบ RFID หรือ
แบบบารโคดติดตั้งมา
พรอมกับตัวเครื่องเพื่อให
สามารถใชงานกับบัตร
สมาชิกของทางหองสมุด
ได
5. มีระบบเซ็นเซอร
(Detection Sensors) ไม
นอยกวา 6 จุด ติดตั้งมา
พรอมกับตัวเครื่อง เพื่อ
ปองกันผูบุกรุกในการลอด
หรือขามโดยไมมีการ
ตรวจสอบสถานะ
6. มีเสียงสัญญาณเตือน
(Alarms) เมื่อมีผูกระทํา
การที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด เชน อยูใน
ชองทางเขาโดยไมมีบัตร
สมาชิก เดินเขาพรอมกัน
มากกวาหนึ่งคน หรือการ
เขาผิดชองทาง เปนตน
7. ปกกั้นชองทางทําจาก
อะคริลิกที่มีความแข็งแรง
และมีไฟ LED เรืองแสง
เพื่อใหเห็นตัวแขนปกนก
ชัดเจน
8. กรณีไฟฟาดับฉุกเฉิน
ตัวเครื่องจะปลดล็อก และ
เปดแขนกั้นโดยอัตโนมัติ
(Fail Safe)
9. มีประตูบานสวิงแบบ
ธรรมดาสําหรับคนพิการ
จํานวน 1 ชองทาง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
495000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ประตูตรวจสอบการเขา
ออกหองสมุดแบบปกนก
ราคา 495000 จํานวน 1
ชุด รวมเปนเงิน
495,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
495,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด :
คุณสมบัติทั่วไป

428,000.00

428,000.00

0.00

0.00

0.00

5
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม ธันวาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

102205010431

4. เครื่องปรับ
อากาศ แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพื้น

1. ประตูที่ติดตั้งตอง
สามารถใชงานไดกับ
แผนขอมูล RFID ที่
หอสมุดใชงานอยูได
2. สามารถทํางานกับ
สัญญาณความถี่ในชวง
13.56 MHz.
3. ลักษณะตองเปนบาน
ยึดติดอยูกบั พื้น ที่ทาํ งาน
โดยใชเทคโนโลยี RFID
4. มีสัญญาณไฟและเสียง
รองเตือนเมื่อหนังสือหรือ
สื่อที่ยังไมไดรับการยืม
อยางถูกตองผาน
5. มีชองสําหรับตอสาย
ระบบเครือขายเพื่อทําการ
ติดตั้งการทํางานของ
ประตูได
6. ตองมีสวนนับจํานวน
คนผานติดตั้งเปนสวน
เดียวกับประตูจากผูผลิต
7. ใชกับไฟฟาขนาด 220
VAC ที่ 50 Hz ได
8. ตองมีเครื่องปรับ
แรงดันและสํารองไฟฟา
มาพรอมกับการติดตั้ง
ประตูปองกันการขโมยสื่อ
ซึ่งตองมีความจะไมต่ํากวา
1KVA
9. ตองเดินสายไฟจาก
เครื่องสํารองไฟใหประตู
โดยแยกสายไฟของประตู
แตละบานออกเปนคนละ
เสนกัน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
428,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. ประตูปองกันการขโมย
สื่อ ราคา 428000
จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
428,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
428,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด :
คุณสมบัติทั่วไป

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00
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หรือแขวน ขนาด
24,000 บีทียู

102205010531

1. เปนเครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาดไมต่ํากวา
สอดคลองกับ
24,000 บีทียู
ยุทธศาสตร
2. ตองไดรับการรับรอง
03, การ
มาตรฐาน
ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
การศึกษา
และฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5
ระยะเวลา
3. ตองเปนเครื่องปรับ
ดําเนินการ
อากาศที่ประกอบสําเร็จ
ตุลาคม ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
ธันวาคม 2560
เย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงาน
สถานที่ดําเนินการ เดียวกัน
สํานักวิทย
4. มีระบบฟอกอากาศ
บริการและ
สามารถดักจับอนุภาคฝุน
เทคโนโลยี
ละออง และสามารถถอด
สารสนเทศ
ลางทําความสะอาดได
5. มีสวิตซเปดปดและ
กลองควบคุมอุณหภูมิ
ประจําแตละเครื่อง
6. ตองติดตั้งตามจุดที่
กําหนดอยางเรียบรอย
และเหมาะสม
7. รับประกันอายุการใช
งานไมนอยกวา 1 ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
600,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 24,000 บีที
ยู ราคา 30000 จํานวน
20 เครื่อง รวมเปนเงิน
600,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
600,000.00 บาท
5.
ครุภัณฑ
เครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด :
แบบแยกสวน ชนิด คุณสมบัติทั่วไป
ตั้งพื้นหรือแขวน
1. เปนเครื่องปรับ อากาศ
ขนาด 12,000
แบบแยกสวน ชนิดติด
บีทียู
ผนังขนาดไมต่ํากวา
12,000
สอดคลองกับ
บีทียู

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
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

102205010652

6. จัดหาทรัพยากร
สื่อโสตทัศน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ

2. ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟ
เบอร 5
3. ตองเปนเครื่องปรับ
อากาศที่ประกอบสําเร็จ
ทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบาย
ความรอนจากโรงงาน
เดียวกัน
4. มีระบบฟอกอากาศ
สามารถดักจับอนุภาคฝุน
ละออง และสามารถถอด
ลางทําความสะอาดได
5.มีสวิตซเปดปดและ
กลองควบคุมอุณหภูมิ
ประจําแตละเครื่อง
6.ตองติดตัง้ ตามจุดที่
กําหนดอยางเรียบรอย
และเหมาะสม
7. รับประกันอายุการใช
งานไมนอยกวา 1 ป
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
34,000.00 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้น
หรือแขวน ขนาด 12,000
บีทียู ราคา 17000
จํานวน 2 เครื่อง รวมเปน
เงิน 34,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
34,000.00 บาท
วัสดุ
รายละเอียด :
จัดหาทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส
คาวัสดุ 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
40,000 บาท

40,000.00

20,000.00

15,000.00

5,000.00

0.00
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102205010752

ตุลาคม 2560 มิถุนายน 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. การดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

102205010852

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 มิถุนายน 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. การดําเนินงาน
ของสํานักวิทย
บริการฯ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
กรกฎาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัสดุ
รายละเอียด :
จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน
90,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
90,000 บาท

วัสดุ
รายละเอียด :
คาวัสดุ (เชน หลอดไฟฟา
LED ฯลฯ) 120,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
120,000 บาท

90,000.00

45,000.00

45,000.00

0.00

0.00

120,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00
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9. คาบริการ
โทรศัพท
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด :
คาบริการโทรศัพท
12 เดือน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
8,000 บาท

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 มิถุนายน 2561

102205011052

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
และฐานขอมูล
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
สิงหาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
lkilogmL

วัสดุ
2,176,860.00
รายละเอียด :
จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ไมนอยกวา
2,000 รายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม และ
ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,176,860บาท

607,000.00 522,000.00 522,000.00 525,860.00
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11. จัดซื้อวัสดุซอม วัสดุ
บํารุงรักษา
รายละเอียด :
ทรัพยากร
วัสดุซอมบํารุงรักษา
สารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวน 6 รายการ
สอดคลองกับ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
40,000 บาท
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด :
บอกรับเปนสมาชิก
วารสาร 170 ชื่อเรื่อง
บอกรับเปนสมาชิก
หนังสือพิมพ 18 ชื่อเรื่อง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
215,000 บาท

215,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

65,000.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1. จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดําเนินงานบริการ
สารสนเทศ
กิจกรรม นิทรรศการ และ

103,600.00

25,900.00

25,900.00

25,900.00

25,900.00

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
ธันวาคม 2560

102205011252

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
12. บอกรับเปน
สมาชิกวารสาร
หนังสือพิมพ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
สิงหาคม 2561

102205011352

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
13. กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ และ
รณรงคการเขาใช
บริการ
สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
สิงหาคม 2561

102205011452

102205011552

รณรงคการเขาใชบริการ
บริการ 4 ครั้ง 40,000
2. คาจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาใน
การเพื่อใหบริการการเขา
ใช 63,600 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
103,600 บาท
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
14. สํารวจความพึง ใชสอย,วัสดุ
พอใจในการ
รายละเอียด :
ใหบริการของสํานัก 1. คาใชสอยในการเก็บ
วิทยบริการฯ
รวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม
สอดคลองกับ
2,500 บาท
ยุทธศาสตร
2. คาวัสดุ 2,500 บาท
03, การ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
ยกระดับคุณภาพ
5,000 บาท
การศึกษา
หมายเหตุ:
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 –
มีนาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
15. บอกรับสมาชิก
การใชฐานขอมูล
ออนไลน
Matichon eLibrary
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ใชสอย
รายละเอียด :
บอกรับสมาชิกการใช
ฐานขอมูลออนไลน
Matichon e-Library
จํานวน 1 ฐาน (รายป)
คาสาธารณูปโภค
13,740 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
13,740 บาท

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

13,740.00

0.00

13,740.00

0.00

0.00
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ระยะเวลา
ดําเนินการ
มกราคม มีนาคม 2561

102205011652

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
16. จัดหาวัสดุ
ดําเนินงานบริการ
สารสนเทศ Tag
RFID ติดตัวเลม
หนังสือ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

วัสดุ
รายละเอียด :
จัดหาวัสดุดําเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag
RFID ติดตัวเลมหนังสือ
6,000 ดวง
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
90,000 บาท

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ดําเนินกิจกรรมจัดการ
ความรูของหนวยงาน
จัดกิจกรรม 2 ครั้ง
คาอาหารวางและน้าํ ดื่ม
10,000 บาท
คาอาหารกลางวัน
8,000 บาท
คาจางเหมาบริการ
1,000 บาท
วัสดุ 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,000
บาท

25,000.00

0.00

10,000.00

15,000.00

0.00

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม –
ธันวาคม 2560

102205011752

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
17. ดําเนิน
กิจกรรมจัดการ
ความรูของ
หนวยงาน
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ระยะเวลา
ดําเนินการ
มกราคม มีนาคม 2561

หมายเหตุ:
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102205011852

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
18. โครงการสราง
เสริมสุขภาวะ
Happy
Workplace : 5ส
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
03, การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

ตอบแทน,วัสดุ
รายละเอียด :
จัดหาวัสดุ 5,000 บาท
คาลวงเวลา 5.000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม 2560 มีนาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวม 5,214,200.00

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.61 – (เม.ย.61 –
มี.ค.61)
มิ.ย.61)
0.00
0.00

กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. เกาอี้หองประชุมพรอม
แผนเลคเชอร

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เกาอี้หองประชุมพรอมแผนเลคเชอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ประตูตรวจสอบการเขาออกหองสมุดแบบ
ปกนก
ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ประตูปองกันการขโมยสื่อ

ตัว

ป 2560
ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
100.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คู

1.00

0.00

0.00

0.00

2. ประตูตรวจสอบการเขา
ออกหองสมุดแบบปกนก

3. ประตูปองกันการขโมย
สื่อ

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00
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4. เครื่องปรับ อากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู

5. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู

6. จัดหาทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส

7. จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ

8. จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดําเนินการสํานักวิทย
บริการฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด
24,000 บีทียู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด
12,000 บีทียู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาทรัพยากรสื่อ
โสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
9. คาบริการโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบริการโทรศัพท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
10. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อหนังสือ
ภาษาอังกฤษ หนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และ
อิเล็กทรอนิกส
ฐานขอมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
11. จัดซื้อวัสดุซอม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุซอม
บํารุงรักษาทรัพยากร
บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค
12. บอกรับเปนสมาชิก
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับเปนสมาชิก
วารสาร หนังสือพิมพ
วารสาร หนังสือพิมพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

20.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

30.00

20.00

20.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

4.00

4.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

รายการ

20.00

20.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

เดือน
รอยละ

3.00
80.00

3.00
80.00

3.00
80.00

3.00
80.00

รายการ

510.00

510.00

500.00

500.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รายการ

6.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชื่อเรื่อง

47.00

47.00

47.00

47.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00
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13. กิจกรรมหรือ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ และรณรงคการ นิทรรศการ และรณรงคการเขาใชบริการ
เขาใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เขารวมโครงการ
14. สํารวจความพึงพอใจใน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
การใหบริการของสํานัก
วิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
15. บอกรับสมาชิกการใช ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ฐานขอมูลออนไลน
บอกรับสมาชิกการใชฐานขอมูลออนไลน
Matichon e-Library
Matichon e-Library
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
16. จัดหาวัสดุดําเนินงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บริการสารสนเทศ Tag
จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ
RFID ติดตัวเลมหนังสือ
Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
17. ดําเนินกิจกรรมจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ความรูของหนวยงาน
โครงการจัดการความรู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
18. โครงการสรางเสริมสุข ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ภาวะ Happy
จํานวนผูเขารวมโครงการ
Workplace : 5ส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เขารวมโครงการ

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ฐาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

22.00

22.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทํางาน
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
1. สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
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ประจํา

2. หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรูที่ไดรับ การใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน

18. ผูประเมิน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและผูที่เกี่ยวของ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว พิจารณาจากตัวแทนจําหนายหลายๆ ราย เพื่อใหได
ราคาในวงเงินและคุณสมบัติครุภัณฑครบถวน
การจัดกิจกรรมอาจไมเปนตามกําหนด
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง
การเบิกจายอาจไมเปนไปตามกําหนด
กําหนดผูรับผิดชอบหลักตามกิจกรรม

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
5. กิจกรรมหลัก 0221003, โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (61A6000003)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่ อนยุทธศาสตรตางๆ ของหนวยงานใหเปนไปตาม
เป าประสงค ที่กํา หนด สํ า นั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดําเนิน การพัฒ นาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผูใชบริการ เพื่อ
เปาหมายหลักคือผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดเกิดการ
เรียนรู พัฒนาตนเอง โดยนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการทํางานซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณ และเสริมสรางวิสัยทัศนดานการบริการและดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมของบุคลากรจากการเขารวมประชุม อบรม ศึกษาดูงาน
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรู ประสบการณมาใชในการบริหารงานสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 15 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
เขารวมฝกอบรม ศึกษาดูงาน
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)
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12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

15

รอยละ

80

รอยละ

80

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

102210030452

1. เขารวมฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
101,800.00
รายละเอียด :
คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท
สอดคลองกับ
x15 คน x3 วัน )
ยุทธศาสตร
=10,800 บาท
04, การพัฒนาระบบ คาที่พัก ( 750 บาท x
บริหารจัดการ
15 คน x 3 คืน )
=33,750 บาท
ระยะเวลาดําเนินการ
คาพาหนะ =
ตุลาคม 256015,000 บาท
สิงหาคม2561
ลงทะเบียน ( 15 คนx
1,800 บาท ) = 27,000
สถานที่ดําเนินการ
บาท
สํานักวิทยบริการและ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
=15250
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
101,800 บาท
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
รวม 101,800.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
(ต.ค.60(ม.ค.61(เม.ย.61(ก.ค.61ธ.ค.60)
มี.ค.61)
มิ.ย.61)
ก.ย.61)
30,000.00 30,000.00 30,000.00 11,800.00
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

1. เขารวมฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก

ตัวชี้วดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เขารวมฝกอบรมกับหนวยงาน
ภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขา
รวมโครงการ

ป 2560
หนวยนับ ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
คน
5.00

รอยละ

80.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
(ม.ค.61 – (เม.ย.61 –
มี.ค.61)
มิ.ย.61)
5.00
3.00

80.00

80.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
2.00

80.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรไดรับความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจากการอบรม
2. บุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับมาขยายผลตอการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหดีขึ้น
3. บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองจนเกิดแนวคิดที่ดีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง สงผลใหการ
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรูที่ไดรับ การใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ประจํา
18. ผูประเมิน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและผูที่เกี่ยวของ

20
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
บุคลากรอาจไมทราบแหลงที่จัดกิจกรรมฝกอบรมเกี่ยวกับ
วิชาชีพ

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ควรติดตามการเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ เผยแพรความรูและบริการวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0230203, โครงการใหบริการวิชาการ ฝกอบรมตามความตองการของหนวยงานและชุมชนใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการของผูเขาอบรมเปนหลัก
(61A6000004)
6. ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ภารกิจหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตาม
ภารกิจจึงจัดโครงการดําเนินการใหบริการทางวิชาการดานหองสมุด การสงเสริมการใชหองสมุด และการสงเสริม
การอานเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
และจังหวัดใกลเคียง และประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหา
วิทยา
8. วัตถุประสงค
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ดานหองสมุด การสงเสริมการใชหองสมุด และการสงเสริมการอาน
2. เปนการแสดงความรบผิดชอบตอสังคม (CSR) ของสํานักวิทยบริการฯ
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากร นักเรียน อาจารย และประชาชน จํานวน 100 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
ใหบริการวิชาการนอกพื้นที่
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)
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12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. โครงการใหบริการวิชาการ ฝกอบรมตามความตองการของหนวยงานและชุมชนในพื้นที่ทมี่ ี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธกี ารที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการของผูเ ขาอบรมเปนหลัก
เชิงคุณภาพ
1. รอยละความพึงพอใจของผูร ับบริการในกระบวนการใหบริการ
เชิงเวลา
1. รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ครั้ง

2

รอยละ

80

รอยละ

100

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

10230203555 1. โครงการใหบริการ
2
วิชาการ ฝกอบรมตาม
ความตองการของ
หนวยงานและชุมชนใน
พื้นทีท่ ี่มีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดวยวิธีการที่
หลากหลายตอบสนองตอ
ความตองการของผูเ ขา
อบรมเปนหลัก (โรงเรียน
ในชุมชน และพืน้ ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 2
โรงเรียน)
สอดคลองกับยุทธศาสตร
01, การพัฒนาทองถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - มิถุนายน
2561
สถานที่ดําเนินการ
บริการวิชาการ
โรงเรียนในชุมชน ทองถิ่น
หรือจังหวัดใกลเคียง
จํานวน 2 แหง

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จํานวนเงิน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
วาง ( จํานวน 50คนๆละ 2
มื้อๆ ละ 50 บาท x 3วัน x
2ครั้ง) = 30,000 บาท
คาอาหารกลางวัน (จํานวน
50คนๆละ 1มื้อๆละ 80
บาทx3วันx2ครั้ง) = 24,000
บาท
เบี้ยเลี้ยง (จํานวน 8 คน x
240 บาท x 3 วัน x 2 ครั้ง)
= 11,520 บาท
ปฏิบัติงานนอกเวลา
(จํานวน 10 คนๆ ละ 2 ชม.
x 5 วัน x 50บาท x 2 ครั้ง)
= 10,000 บาท
คาพาหนะ = 6,000 บาท
วัสดุ 18,480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 100,000
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

100,000.00

รวม

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)

0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.
61)

50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)

50,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61
-ก.ย.61)

0.00
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. โครงการใหบริการวิชาการ
ฝกอบรมตามความตองการของ
หนวยงานและชุมชนในพืน้ ทีท่ ี่มี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธกี ารที่
หลากหลายตอบสนองตอความ
ตองการของผูเขาอบรมเปนหลัก
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 2 โรงเรียน)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ
ใหบริการวิชาการ ฝกอบรม
ตามความตองการของ
หนวยงานและชุมชนในพืน้ ทีท่ ี่
มีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวย
วิธีการที่หลากหลายตอบสนอง
ตอความตองการของผูเ ขา
อบรมเปนหลัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูร ับบริการ
ในกระบวนการใหบริการ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ครั้ง

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
1.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
1.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00

รอยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ ดานหองสมุด การสงเสริมการใชหองสมุด และการสงเสริมการอาน
2. เปนการใหความรวมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนผูดอยโอกาส
3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการฯ ไดเปนสวนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการและการนําความรูที่ไดไปใชประโยชน
18. ผูประเมิน
ผูดําเนินงานโครงการ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
หลังการดําเนินงานแลวผูรบั บริการอาจไมนาํ ไปใชประโยชน ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการดําเนินกิจกรรม

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
4. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0220301, โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(61A6000005)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการการ
7. หลักการและเหตุผล
สํ า นั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีร ะบบและกลไกในการประกัน คุณ ภาพอยางต อเนื่อ ง
โดยนําเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใชในการประเมินตรวจสอบ และมี
แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) แกไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดการประเมินระดับคุณภาพเปนประจําทีปการศึกษา โดยสํานักวิทย
บริการฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตั้งแตการกําหนด
องคประกอบ/ดัชนีที่มีผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน เปาหมาย การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เปนตน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มีคุณภาพ จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะ และนําผลการดําเนินการประเมินคุณภาพและผลการดําเนินงานทีผาน
มา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เตรียมการรับการตรวจประเมินในป
การศึ กษาต อไป และเพื่อให การดํ าเนิน การประกัน คุณภาพสํานั กวิทยบริการฯ เปนไปดวยความเรียบร อย ใน
ปงบประมาณ 2561 สํ านั กวิทยบริ การฯ จึงจัดโครงการประกัน คุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ และใหความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากร รวมทั้งใหการดําเนินการ
ประกั น คุ ณภาพสํ า นั กวิ ทยบริ การฯ มี ความต อเนื่อง และเปน แนวทางในการพัฒ นาสํา นักวิทยบริ การฯ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสาร คูมือ ตางๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ
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4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) และเผยแพรผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 25 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
จัดประชุมจัดทํารายงานการประเมิน
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเขารวมโครงการประชุม การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานัก 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

[ X ] ท (ทันสมัย)
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

25

รอยละ

80

รอยละ

80

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

102203010452

1. ดําเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาอาหารวางและน้ําดื่ม (จํานวน
25 คนๆละ 30 บาท 2 มือ้ X
3 วัน)
= 4,500 บาท
คาอาหารกลางวัน (จํานวน 25
คนๆละ 1 มื้อๆละ 50 บาท x 3
วัน) =3,750 บาท
ปฏิบัติงานลวงเวลา (จํานวน 10
คน ๆละ 2 ชม.ๆ ละ 50 บาท
5 วัน)
= 5, 000 บาท
วัสดุ = 1,750 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 15,000 บาท
รวม

15,000.00

สอดคลองกับยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560กรกฎาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)
7,500.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)
5,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)
2,500.00
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเขารวม
โครงการประชุม การจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานัก 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีเ่ ขารวมโครงการ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
25.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
25.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
25.00

รอยละ

80.00

0.00

80.00

80.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรูที่ไดรับ การใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ประจํา
18. ผูประเมิน
ผูดําเนินโครงการ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินงานอาจไมเปนไปตารแผนขึ้นอยูกับปฏิทนิ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
กําหนดปฏิทนิ การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ
ใหชัดเจนเปนงานทีส่ ามารถดําเนินการไดลวงหนา
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หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ เผยแพรความรูและบริการวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0230204, โครงการสงเสริมขับเคลื่อนการเรียนรูและสืบสานโครงการพระราชดําริ
(61A6000009)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาทุกดานของประเทศ โดยเฉพาะแหลงน้ํา
ปาไม ที่ทํากินของราษฎรใหมีความอุดมสมบูรณ โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนฟนฟูปา และใช
หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวโดยใชเงินจากการบริจาค จากผูมีจิตศรัทธาเปนทุน
ในการดําเนินการ ซึ่งโครงการตางๆ จะเปนตัวอยางที่ประชาชนทั่วไปและเจาหนาที่ฝายพัฒนาสามารถเยี่ยมชม ชม
การสาธิต ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดําริ ใหปวงชน
ชาวไทย “สืบสาน รักษา ตอยอด สรางสุขปวงประชา” ดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเปนการใหปวงประชาไดศึกษาหาความรู ดังนั้นเพื่อเปนการชวยเผยแพรและสืบ
สานโครงการพระราชดําริ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศจึ งเห็นสมควรดําเนินโครงการส งเสริ ม
ขับเคลื่อนการเรียนรูและสืบสานโครงการพระราชดําริ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและเผยแพรโครงการ
พระราชดําริใหกับนักศึกษา อาจารย บุคลากร และผูใชบริการของสํานักวิทยบริการ
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและเผยแพรโครงการพระราชดําริ
2. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตองการใหปวงประชา สืบสาน
รักษา ตอยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9
3. เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใหเปนที่ทราบในวงกวางและเปนตัวอยางที่ดี
ตอนักศึกษา อาจารย บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป
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9. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและผูใชบริการ จํานวน 100 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
จัดกิจกรรมบริการวิชาการ
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแ ละเผยแพรโครงการพระราชดําริ 1ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและผูรับบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100

รอยละ

80

รอยละ

90

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

102302040352

ชื่อกิจกรรมยอย
1. จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูและเผยแพร
โครงการพระราชดําริ
(นักศึกษาและผูเขาใช
บริการ)
สอดคลองกับยุทธศาสตร
01, การพัฒนาทองถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560ธันวาคม 2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : จัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูและ
เผยแพรโครงการพระราชดําริ
1 ครั้ง
คาวิทยากร
(จํานวน 1 คนๆละ 7 ชม. ๆ
ละ 1,200 บาท) = 8,400
บาท
คาพาหนะ = 1,200 บาท
คาอาหารวาง (จํานวน 100
คนๆละ 2 มื้อๆละ 15 บาท)
= 3,000 บาท
คาจางเหมาบริการ =
2,000 บาท
วัสดุ = 5,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้
20,000 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
รวม

จํานวนเงิน

20,000.00

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)
20,000.00

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.61มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)

0.00

0.00
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและ
เผยแพรโครงการพระราชดําริ (นักศึกษาและ
ผูเขาใชบริการ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแ ละ
เผยแพรโครงการพระราชดําริ 1ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผูร ับบริการ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
100.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถขับเคลื่อนการเรียนรูและสืบสานโครงการพระราชดําริ
2. ไดเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใหเปนที่ทราบในวงกวาง
และเปนตัวอยางที่ดีตอนักศึกษา อาจารย บุคลากร และผูใชบริการทั่วไป
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ และการนําความรูที่ไดไปใช
ประโยชนตอการเรียนการสอนและชีวิตประจําวัน
18. ผูประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ผูรวมกิจกรรมอาจไมไดตามเปา

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ประชาสัมพันธในวงกวาง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0210301, โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(61A6000010)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยนํา
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใชในการประเมินตรวจสอบ และมีแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) แกไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดการประเมินระดับคุณภาพเปนประจําทีปการศึกษา โดยสํานักวิทย
บริการฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตั้งแตการกําหนด
องคประกอบ/ดัชนีที่มีผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน เปาหมาย การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เปนตน ดังนั้น
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มีคุณภาพ จําเปนตองมีการวางแผนการดําเนินงาน สรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะ และนําผลการดําเนินการประเมินคุณภาพและผลการดําเนินงานทีผาน
มา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เตรียมการรับการตรวจประเมินในป
การศึ กษาต อไป และเพื่อให การดํ าเนิน การประกัน คุณภาพสํานั กวิทยบริการฯ เปนไปดวยความเรียบร อย ใน
ปงบประมาณ 2561 สํ านั กวิทยบริ การฯ จึงจัดโครงการประกัน คุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ และใหความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากร รวมทั้งใหการดําเนินการ
ประกั น คุ ณภาพสํ า นั กวิ ทยบริ การฯ มี ความต อเนื่อง และเปน แนวทางในการพัฒ นาสํา นักวิทยบริ การฯ ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ เอกสาร คูมือ ตางๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและแลกเปลี่ยนประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ
4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) และเผยแพรผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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9. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 25 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
ประชุม จัดทํารายงาน
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเขารวมโครงการประชุม และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

25

รอยละ

80

รอยละ

80

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

102103012652

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ดําเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาอาหาร
วางและน้ําดื่ม 30x25x1=750
บาท
คาอาหารกลางวัน
40x25x1=1,000 บาท
คาวัสดุ 250 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 2,000 บาท

2,000.00

รวม

2,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)
0.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)
2,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)
0.00
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเขารวม
โครงการประชุม และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรทีเ่ ขารวมโครงการ

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
25.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00

รอยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการตามพันธกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรูที่ไดรับ การใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
18. ผูประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
งบประมาณแผนดินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรใหนอย

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
ควรตั้งงบประมาณจากรายไดเพิ่ม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0250112, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (61A6000006)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนดานงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอร ที่
ใชในการเรียนการสอน การคนควาวิจัยของนักศึกษา อาจารย และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เทพสตรี ดั งนั้ น จึ งมี ความจํ า เปน อยางยิ่งที่สํานักวิทยบริการฯ จะตองจัดเตรีย มงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินงานในดานการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบตางๆ ทั้ งสื่อสิ่ งพิมพ สื่อไมตี พิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซอมบํารุงเครื่องมื อ อุ ปกรณ และทรัพยากร
สารสนเทศ และดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชนตอผูใชบริการ ใหไดรับความสะดวกในการเขาใช
บริการและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งกอใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรับความสําเร็จและรูสึกคุมคาที่ไดใช
บริการ
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อไมตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกรูปแบบ ทุก
สาขาวิชา เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
3. เพื่อจัดหาครุภัณฑที่จําเปนสําหรับการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ ซอมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ และทรัพยากรสารสนเทศ ใหมีสภาพพรอมใหบริการ
9. กลุมเปาหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 8,000 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ซอมแซม บํารุงรักษา
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11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ
2. คาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
3. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

รายการ
ครั้ง
รายการ

4
1
50

รอยละ
รอยละ
รอยละ

80
80
80

รอยละ

90

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

202501120131

1. ตูน้ําเย็นพรอมเครื่อง
กรองน้ํา

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ตูน ้ําเย็น
ตูและถังทําจากสเตนเลส
ปลอดสนิม ถังน้ําเชือ่ มดวย
ไฟฟา ปลอดภัยจากสารตะกั่ว
ระบายความรอนดวย
คอนเดนเซอรชนิดรังผึ้งพรอม
มอเตอรพดั ลม แรงดันไฟฟา
220V ความถี่ 50/60Hz
คอมเพรสเซอร
256W.(1/3HP) กําลังการกิน
ไฟ (เครื่องทํางาน) 1.3 Amp
อุณหภูมินา้ํ เย็น 4-8 องศา
ความจุถังน้ําเย็น 73L ปริมาณ
ใชจริง 56L ขนาด กวาง 76 x
ลึก 46 x สูง 115 ซม.
เครื่องกรองน้ําทอคู (รุนสั้น)
กรองกลิน่ สี ความขุน ตะกอน
และสารแขวนลอยตางๆ ขจัด
หินปูนและปรับสภาพน้ํา จาก
น้ํากระดางใหเปนน้ําออน และ
ดักเชือ้ โรค ขนาดเครื่อง 10 x
48 ซม. ทอน้ําเขาออก 1/2 นิ้ว
ทอซาย บรรจุ ACTIVATED
CARBON อายุการใชงาน 1.5 2 ป ทอขวา บรรจุ CAT-ION
RESIN อายุการใชงาน 1.5 - 2
ป ทอกลาง บรรจุไสกรอง

36,100.00

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560 ธันวาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)

36,100.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61มี.ค.61)

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)

0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)

0.00
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เซรามิค ความละเอียด 0.3
MICRON อายุการใชงาน
ประมาณ 6 เดือน
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 36,100
บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

202501120221

2. คาบํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

รายการครุภัณฑ
1. ตูน้ําเย็นพรอมเครื่องกรอง
น้ําทอคู(รุนสัน้ ) ราคา 36100
จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน
36,100.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
36,100.00 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาบํารุงรักษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
374,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 374,500
บาท

374,500.00

0.00

0.00

0.00

374,500.00

วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ไมนอ ย
กวา 50 รายการ
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 50,000
บาท

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

ครุภัณฑ
รายละเอียด : คุณสมบัติ
ครุภัณฑ

26,000.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

ระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม 2561

202501120321

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม –
กันยายน 2561

202501120431

สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. กลองถายวิดิโอ
สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

202501120531

5. เกาอี้หองประชุม
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ

กลองถายวิดิโอ (สามารถ
บันทึกวีดีโอแบบ Full HD
1920 x 1080 / 50p
มีเลนสมุมกวางไมนอ ยกวา
26.8 มม.
มีระบบปองกันภาพสัน่ ไหวขั้น
สูงชวยลดการสั่นของกลอง ทํา
ใหภาพยนตรไมสั่นไหวขณะที่
ถายทํา
มีการตอบสนองระบบออโต
โฟกัสที่รวดเร็วเพือ่ จับภาพ
ชวงเวลาสําคัญ
มึไมโครโฟนเสียงเซอรราวด
รอบทิศทาง 5.1ch
บันทึกเสียงชัดใสทีจ่ ับ
บรรยากาศของฉากได
มีระบบโฟกัสอัตโนมัติที่
เหมาะสมตลอดเวลา
สามารถปรับกลองวิดีโอไปที่
โหมดภาพนิ่ง แลวถายภาพ
เดี่ยวคุณภาพสูงไดไมนอ ยกวา
9 ลานพิกเซล
มีโปรเจคเตอรในตัว
มีหนวยความจําในตัวไมนอ ย
กวาไมนอ ยกวา 32 GB.)
จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 26,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 26,000
บาท
รายการครุภัณฑ
1. กลองถายวิดิโอ ราคา
26000 จํานวน 1 ตัว รวมเปน
เงิน 26,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
26,000.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เกาอี้หอง
ประชุม จํานวน 30 ตัว
ราคาตัวละ 2,750 บาท
คุณสมบัติครุภัณฑ
1. เกาอี้สํานักงาน ทีน่ ั่งปรับ
ระดับสูง-ต่ําได
2. ขนาด W595 x D640 x
H920-1030 mm.
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 82,500
บาท
รายการครุภัณฑ

82,500.00

82,500.00

0.00

0.00

0.00
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และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

202501120631

6. เครือ่ งมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เกาอี้หองประชุม ราคา
2750 จํานวน 30 ตัว รวมเปน
เงิน 82,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
82,500.00 บาท
ครุภัณฑ
รายละเอียด : เครือ่ ง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร
คุณสมบัติครุภัณฑ
: เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
(ความสวางไมนอ ยกวา : 3200
ANSI Lumens ความละเอียด
: 1024 x 768 (XGA) คา
contrast : 15000 : 1
หลอดภาพประกัน 1 ป หรือ
1,000 ชั่วโมง สาย HDMI ขา
แขวนกลองเชือ่ มสัญญาณ
พรอมติดตั้งใหใชงานได )
จํานวน 1 เครื่อง
ราคาตัวละ 29,900 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 29,900
บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครือ่ งมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร ราคา 29900
จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน
29,900.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
29,900.00 บาท
รวม

29,900.00

29,900.00

กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

1. ตูน้ําเย็นพรอมเครื่องกรอง
น้ํา

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑตูน้ําเย็นพรอม
เครื่องกรอกน้ํา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาบํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส

3. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส

0.00

0.00

599,000.00

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย

2. คาบํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ

0.00

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ชุด

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
1.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รายการ

0.00

0.00

0.00

50.00
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4. กลองถายวิดิโอ

5. เกาอี้หองประชุม

6. เครือ่ งมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหากลองบันทึกวิดิโอ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาเกาอี้หองประชุม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมัลติมเี ดีย
โปรเจคเตอร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค

รอยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ตัว
รอยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว
รอยละ

30.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
18. ผูประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามที่ตั้งไว

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
พิจารณาจากตัวแทนจําหนายหลายๆราย เพือ่ ใหไดราคา
ในวงเงินและคุณสมบัติทางครุภัณฑครบถวน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0250112, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (61A6000007)
6. ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย การคนควาวิจัยของนักศึกษา อาจารย และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สํานักวิทยบริการฯ จะตองจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดําเนินงาน
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล อมของสํ า นั กวิ ท ยบริ การฯ ใหเ ปน พื้น ที่ อนุรั กษ พลัง งานและสิ่ง แวดลอม ทั้ งนี้ เพื่อ เอื้ อ
ประโยชนตอผูใชบริการ ใหไดรับความสะดวกในการเขาใชบริการและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พรอมทั้งมีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆ ของหนวยงานใหเปนไปตาม
เปาประสงคที่กําหนด จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผูใชบริการ เพื่อเปาหมายหลักคือผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเอง โดยนําความรูที่ไดรับมาปรับใชในการ
ทํางาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตรและ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางหองสมุด เพื่อใหเกิดการแบงปนและใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
8. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เพื่อจัดสภาพแวดลอมที่ดีในสวนพื้นที่ทํางานและพื้นที่ใหบริการ
4. เพื่อสรางความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
9. กลุมเปาหมาย
1. บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 8,000 คน
2. บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน
100 คน
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10. รูปแบบกิจกรรม
งานโครงการ ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดหาทรัพยากร และจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
11. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. พัฒนาระบบโซลาเชลในโครงการ Green Library
2. จัดสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่
7
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระบบ
ครั้ง

1
1

รอยละ
รอยละ

80
80

รอยละ

90

13. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

30250112013 1. ระบบโซลาเซลลใน
1
โครงการ Green Library
สอดคลองกับยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560-ธันวาคม
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ครุภัณฑ
รายละเอียด :
ระบบโซลาเซลล 1 ระบบ
ประกอบดวย
Solar PV On grid
Complete
set 4.8 kwp
-Simex Polycrystalline
Solar PV 300w-36v 10
panels = 88,000 บาท
-INVT On grid inverter
10kw-3phase 1 unit =
65,000 บาท
-Control box 1 set =
30,000 บาท
-Wiring and Conecting
Assorcerry 1 lot =
30,000 บาท
-Supporting &
Aluminium Mounting 1
set = 45,000 บาท
Transprtation &
Installation 1 job =
18,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 276,000

จํานวนเงิน

276,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60ธ.ค.60)
276,000.00

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61ก.ย.61)
0.00
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บาท

30250112022 2. โครงการ Green library
1
: กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
สอดคลองกับยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560-สิงหาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30250112032 3. จัดสัมมนาเครือขายสํานัก
1
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 7
สอดคลองกับยุทธศาสตร
04, การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2561- มีนาคม
2561
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ
1. ติดตั้งระบบโซลาเซลล
ราคา 276000 จํานวน 1
ระบบ รวมเปนเงิน
276,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
276,000.00 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
คาตอบแทน
เบี้ยเลี้ยง (จํานวน 25 คน
x240 บาท x4 วัน)
=24,000 บาท
คาใชสอย
ที่พัก (จํานวน 25 คน x
800 บาท x3 คืน)
=60,000 บาท
คาวัสดุ
วัสดุจัดนิทรรศการและผลิต
สื่อ =15,000 บาท
น้ํามันเชื้อเพลิง =15,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้ 114,000
บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด :
รายละเอียด : คาตอบแทน
-วิทยากร (จํานวน 7 คน ๆ
ละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท)
= 25,200 บาท
ปฎิบัติงานลวงเวลา
(จํานวน 10 คนๆละ 2
ชม.ๆละ 50 บาท x 15
วัน) = 15,000 บาท
คาใชสอย
-อาหารวาง (จํานวน 100
คนๆละ 2 มื้อๆ 35 บาท 3
วัน) = 21,000 บาท
-อาหารกลางวัน ( จํานวน
100 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60
บาท 3 วัน) = 18,000 บาท
-อาหารเย็น (จํานวน 100
คน ๆละ 1 มือ้ ๆละ 180
บาท 1 วัน ) = 18,000
บาท
-ที่พักวิทยากร (จํานวน 7

114,000.00

80,000.00

20,000.00

10,000.00

4,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00
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คน ๆละ 1,000 บาท 1
คืน) = 7,000 บาท
-คาพาหนะวิทยากร
(จํานวน 7 คน x 1,200
บาท) = 8,400 บาท
-ชุดการแสดง ( จํานวน 2
ชุด ๆละ 4,000 บาท) =
8,000 บาท
-พิธีเปดงาน 15,000 บาท
-จางทํากระเปาเอกสาร
100 ใบ x 100 บาท =
10,000 บาท
คาวัสดุ
-ดอกไม 15,000 บาท
-น้ํามันเชือ้ เพลิง รถตู 1 คัน
รถบัส 1 คัน 6 เที่ยว =
30,000 บาท
คาวัสดุ = 9,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิน้
200,000.00 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวม

590,000.00

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ระบบโซลาเซลลในโครงการ
Green Library

ตัวชี้วดั (Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ระบบโซลาเซลล 1 ระบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
2. โครงการ Green library :
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูการ
กิจกรรมประชาสัมพันธการอนุรกั ษพลังงาน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม 4 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค
3. จัดสัมมนาเครือขายสํานักวิทย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏทัว่
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเทศ ครั้งที่ 7
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค

ป 2560

คาเปาหมาย(Target)
ป 2561

ระบบ

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 –
ธ.ค.60)
1.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 –
มี.ค.61)
0.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 –
มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 –
ก.ย.61)
0.00

รอยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

หนวยนับ

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและการบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรไดรับความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานจากการจัดประชุม
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3. เกิดความรวมมือระหวางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
17. การติดตามผล
1. สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
2. หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจความรูที่ไดรับการใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ประจํา
18. ผูประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง
กิจกรรมอาจดําเนินการไมทนั ตามไตรมาสที่กําหนด

20. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
กําหนดผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานในสวนตางๆ

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบบุคลากร
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

งบดําเนินงาน

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
พนักงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบอุดหนุนทั่วไป

คาที่ดิน/
สิ่งกอสราง

คาใชจาย
บุคลากร

ดําเนินงาน
คาตอบแท
คาใชสอย
น

คาวัสดุ

อุดหนุน

รายจายอื่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น

-

งาน/โครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

-

61A6000010, โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
102103012652, ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาขอ

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00
-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

2,000.00

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
งบบุคลากร
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

งบดําเนินงาน

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
พนักงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบอุดหนุนทั่วไป

คาที่ดิน/
สิ่งกอสราง

คาใชจาย
บุคลากร

ดําเนินงาน
คาตอบแท
คาใชสอย
น

คาวัสดุ

อุดหนุน

รายจายอื่น

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1

รวมทั้งสิ้น

-

งาน/โครงการ : งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

61A6000002, โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ
102205010131, เกาอี้หองประชุมพรอมแผนเลคเชอร

3

-

-

-

-

-

-

-

-

720,000.00

-

-

-

-

-

-

-

720,000.00

3

-

-

-

-

-

-

-

-

495,000.00

-

-

-

-

-

-

-

495,000.00

3

-

-

-

-

-

-

-

-

428,000.00

-

-

-

-

-

-

-

428,000.00

102205010431, เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู

3

-

-

-

-

-

-

-

-

600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

600,000.00

102205010531, เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้ง
พื้นหรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู

3

-

-

-

-

-

-

-

-

34,000.00

-

-

-

-

-

-

-

34,000.00

102205010652, จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

102205010752, จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00

102205010231, ประตูตรวจสอบการเขาออกหองสมุดแบบ
ปกนก
102205010331, ประตูปองกันการขโมยสื่อ

102205010852, จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทย
บริการฯ
102205010952, คาบริการโทรศัพท

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

120,000.00

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

8,000.00

102205011052, จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,176,860.00

2,176,860.00

102205011152, จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

40,000.00

102205011252, บอกรับเปนสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215,000.00

215,000.00

102205011352, กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงคการ
เขาใชบริการ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,600.00

103,600.00

102205011452, สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของ
สํานักวิทยบริการฯ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

5,000.00

102205011552, บอกรับสมาชิกการใชฐานขอมูลออนไลน
Matichon e-Library

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,740.00

13,740.00

102205011652, จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ
Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00

102205011752, ดําเนินกิจกรรมจัดการความรูของ
หนวยงาน

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

25,000.00

102205011852, โครงการสรางเสริมสุขภาวะ Happy
Workplace : 5ส

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2

-

งาน/โครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา

-

61A6000005, โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
102203010452, ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาขอ
3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน

-

61A6000003, โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
102210030452, เขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก

15,000.00
-

4

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,277,000.00

-

-

-

-

-

-

101,800.00

101,800.00

-

-

-

-

-

-

3,054,000.00

5,331,000.00

รายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
งบบุคลากร
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

งบดําเนินงาน

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
พนักงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบอุดหนุนทั่วไป

คาที่ดิน/
สิ่งกอสราง

คาใชจาย
บุคลากร

ดําเนินงาน
คาตอบแท
คาใชสอย
น

คาวัสดุ

อุดหนุน

ยุทธศาสตร : การพัฒนาทองถิ่น
1

-

งาน/โครงการ : เผยแพรความรูและบริการวิชาการของหนวยงานในมหาวิทยาลัย

-

61A6000004, โครงการใหบริการวิชาการ ฝกอบรมตามความตองการของหนวยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธีการที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการของผูเขาอบรมเปนหลัก
102302035552, โครงการใหบริการวิชาการ ฝกอบรมตามควา

1

61A6000009, โครงการสงเสริมขับเคลื่อนการเรียนรูและสืบสานโครงการพระราชดําริ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000.00

100,000.00
-

102302040352, จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและเผยแพรโค

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120,000.00

120,000.00

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบ บกศ. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
งบบุคลากร
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

งบดําเนินงาน

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
พนักงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบอุดหนุนทั่วไป

คาที่ดิน/
สิ่งกอสราง

คาใชจาย
บุคลากร

ดําเนินงาน
คาตอบแท
คาใชสอย
น

คาวัสดุ

อุดหนุน

รายจายอื่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

รวมทั้งสิ้น

-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

-

61A6000006, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

202501120131, ตูน้ําเย็นพรอมเครื่องกรองน้ํา

4

-

-

-

-

-

202501120221, คาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ

4

-

-

-

-

-

374,500.00

202501120321, จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และห

4

-

-

-

-

-

-

202501120431, กลองถายวิดิโอ

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

-

-

-

36,100.00
26,000.00

-

-

-

-

-

-

-

36,100.00

-

-

-

-

-

-

-

374,500.00

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

26,000.00

202501120531, เกาอี้หองประชุม

4

-

-

-

-

-

-

-

-

82,500.00

-

-

-

-

-

-

-

82,500.00

202501120631, เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

4

-

-

-

-

-

-

-

-

29,900.00

-

-

-

-

-

-

-

29,900.00
-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

-

374,500.00

50,000.00

-

174,500.00

-

-

-

-

-

-

-

599,000.00

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบ กศ.บป. แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
งบบุคลากร
ลําดับที่

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เงินเดือน

คาจาง
ประจํา

งบดําเนินงาน

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
พนักงานราชการ

คาตอบแทน

คาใชสอย

งบลงทุน

คาวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบอุดหนุนทั่วไป

คาที่ดิน/
สิ่งกอสราง

คาใชจาย
บุคลากร

ดําเนินงาน
คาตอบแท
คาใชสอย
น

คาวัสดุ

อุดหนุน

รายจายอื่น

ยุทธศาสตร : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1

-

งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

-

61A6000007, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
302501120131, ระบบโซลาเซลลในโครงการ Green Library

รวมทั้งสิ้น

4

-

-

-

-

-

-

-

-

276,000.00

-

-

-

-

-

-

-

276,000.00

302501120221, โครงการ Green library : กิจกรรมสงเสริม

4

-

-

-

-

302501120321, จัดสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเท

4

-

-

-

-

40,200.00

84,000.00

30,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,000.00

105,400.00

54,400.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00
-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

-

-

-

-

40,200.00

189,400.00

84,400.00

-

276,000.00

-

-

-

-

-

-

-

590,000.00

ชื่อโครงการ
รหัสงบ ประเภทงบประมาณ รหัสกิจกรรม
รหัสกิจกรรมหลัก GF รหัสงบประมาณ GF รหัสหนวยงาน รหัสโครงการ
งบประมาณแผนดิน 102205010531 201311600M3532
2013134006110003
08000
61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ
1

ชื่อกิจกรรม
ลําดับ
5 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู

งบประมาณแผนดิน

102205010331 201311600M3532

2013134006110028

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

3

ประตูปองกันการขโมยสื่อ

งบประมาณแผนดิน

102205010231 201311600M3532

2013134006110018

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

2

ประตูตรวจสอบการเขาออกหองสมุดแบบปกนก

งบประมาณแผนดิน

102205010431 201311600M3532

2013134006110021

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

4

เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู

งบประมาณแผนดิน

102205010131 201311600M3532

2013134006110025

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

1

เกาอี้หองประชุมพรอมแผนเลคเชอร

งบประมาณแผนดิน

102205011052 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

10 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส

งบประมาณแผนดิน

102205011152 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

11 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

งบประมาณแผนดิน

102205011252 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

12 บอกรับเปนสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ

งบประมาณแผนดิน

102205011352 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

13 กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงคการเขาใช
บริการ

งบประมาณแผนดิน

102205011452 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

14 สํารวจความพึงพอใจในการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการฯ

งบประมาณแผนดิน

102205011552 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

15 บอกรับสมาชิกการใชฐานขอมูลออนไลน
Matichon e-Library

งบประมาณแผนดิน

102205011652 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

16 จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID
ติดตัวเลมหนังสือ

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

ชื่อโครงการ
รหัสงบ ประเภทงบประมาณ รหัสกิจกรรม
รหัสกิจกรรมหลัก GF รหัสงบประมาณ GF รหัสหนวยงาน รหัสโครงการ
งบประมาณแผนดิน 102205011752 201311600M3532
2013134006700002
08000
61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ
1
งบประมาณแผนดิน

102205011852 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

18 โครงการสรางเสริมสุขภาวะ Happy Workplace :
5ส

งบประมาณแผนดิน

102205010652 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

6

จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส

งบประมาณแผนดิน

102205010752 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

7

จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณแผนดิน

102205010852 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

8

จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ

งบประมาณแผนดิน

102205010952 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000002 โครงการดําเนินงานสํานัก
วิทยบริการฯ

9

คาบริการโทรศัพท

งบประมาณแผนดิน

102302035552 201311600M3529

2013134002700002

08000

1

โครงการใหบริการวิชาการ ฝกอบรมตามความ
ตองการของหนวยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดวยวิธีการที่หลากหลาย
ตอบสนองตอความตองการของผูเขาอบรมเปนหลัก
(โรงเรียนในชุมชน และพื้นที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 2 โรงเรียน)

งบประมาณแผนดิน

102302040352 201311600M3529

2013134002700002

08000

61A6000004 โครงการใหบริการวิชาการ
ฝกอบรมตามความตองการ
ของหนวยงานและชุมชนใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบดวยวิธีการที่
หลากหลายตอบสนองตอ
ความตองการของผูเขาอบรม
61A6000009 โครงการสงเสริมขับเคลื่อน
การเรียนรูและสืบสาน
โครงการพระราชดําริ

1

จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและเผยแพร
โครงการพระราชดําริ (นักศึกษาและผูเขาใชบริการ)

งบประมาณแผนดิน

102103012652 201311600M3528

2013134001700002

08000

61A6000010 โครงการประกันคุณภาพ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

1

ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน

1
1
1
1
1

1

1

1

ชื่อกิจกรรม
ลําดับ
17 ดําเนินกิจกรรมจัดการความรูของหนวยงาน

ชื่อโครงการ
รหัสงบ ประเภทงบประมาณ รหัสกิจกรรม
รหัสกิจกรรมหลัก GF รหัสงบประมาณ GF รหัสหนวยงาน รหัสโครงการ
งบประมาณแผนดิน 102210030452 201311600M3532
2013134006700002
08000
61A6000003 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
1
งบประมาณแผนดิน
1

102203010452 201311600M3532

2013134006700002

08000

61A6000005 โครงการประกันคุณภาพ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

ชื่อกิจกรรม
ลําดับ
1 เขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก
1

ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน

