แผนปฏิบตั กิ าร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พุทธศักราช 2563
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ
การจัดทา แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจาปี 2563 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด ลพบุรี มี จุดประสงค์สาคัญเพื่อเป็นคู่มือในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี 2563 จาแนกตามประเภทงบประมาณได้แก่
งบแผ่นดิน และงบบารุงการศึกษา ในการจัดทาแผนปฏิบัติการยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด
เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งการจัดทาแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาปี 2563 จะเป็นโยชน์ให้การดาเนิน
โครงการต่างๆ ของหน่วยให้เป็นไปตามไตรมาส และช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการตรงเวลา
และเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
พฤศจิกายน 2563

สารบัญ
หน้า
คานา ก
งบแผ่นดิน
กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(63A6000001)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
(63A6000010)
ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น

ข
1
2
4
6
6
7
7
7
7

ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง สารวจความพึงพอใจการให้บริการ 1 ครั้ง และ
เปิดให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง
8
บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library
8
จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
8
ค่าโทรศัพท์
8
Green library : เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9
บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
9
ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
10
วิจัยพื้นฐาน
10
จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบัน กษัตริย์
10
เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
10
ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร
11
การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
11

การจัดการความรู้
โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วม/อบรม/สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน
กับหน่วยงานภายนอก)
จัดกิจกรรม 5ส
กิจกรรมหลัก 0221112, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30000 บีทียู
พัดลมโคจร
ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทยบริการ
กิจกรรมหลัก 0311401, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (63A6000012)
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียดคาของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ

12
12
12
13
13
18
19
20
20
22
23
25-27

งบ แผ่นดิน

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. รหัสโครงการ 63A6000001
6. กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ์ 0302, พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน
11. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยนาเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้ในการประเมินตรวจสอบ และ
มีแผนการปรับปรุงคุณภาพ ( Quality Improvement Plan) แก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบภายหลังสิ้นสุดการประเมินระดับคุณภาพเป็นประจาทีปีการศึกษา โดย
สานักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ตั้งแต่การกาหนดองค์ประกอบ/ดัชนีที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย การจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการฯ สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ จาเป็นต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระยะ และนาผลการประเมินคุณภาพและผลการ
ดาเนินงานทีผ่านมา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เตรียมการรับการ
ตรวจประเมินในปีการศึกษาต่อไป และเพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพสานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในปีงบประมาณ 2563 สานักวิทยบริการฯ จึงจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ และให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพแก่บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
12. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ
13. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมหลัก
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
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14. รูปแบบกิจกรรม
ประชุม จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
15. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ) [
X ] ร (รักษ์ท้องถิ่น) [

X ] ท (ทันสมัย)

16. ผู้เสนอโครงการ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์, นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
17. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรที่มีส่วนร่วม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

22

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

18. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน

102203011852

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

ชื่อกิจกรรมย่อย

รหัส 12 หลัก

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562-ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนเงิน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
25 บาท x 25 คน x1 วัน=
625 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 45
บาท x 25 คน x1 วัน
=1,125 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
รวม

2,000.00

ไตรมาสที่
1
(ต.ค.62ธ.ค.62)

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.63มี.ค.63)

2,000.00

ไตรมาสที่
3
(เม.ย.63มิ.ย.63)

0.00

ไตรมาสที่
4
(ก.ค.63ก.ย.63)

0.00

0.00

2,000.00

19. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์

ปี 2562

หน่วยนับ ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.63 –
มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 –
มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63 –
ก.ย.63)

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
22. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ
23. ผู้ประเมิน
ผู้ดาเนินโครงการ
24. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
อาจไม่ตรงตามไตรมาส

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาท้องถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
ของสานักวิทยบริการฯ ให้ชัดเจน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
5. รหัสโครงการ 63A6000010
6. กิจกรรมหลัก 0311301, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร์
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ์ 0301, ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทางาน การใช้เทคโนโลยีและ
จิตสานึกในการพัฒนาท้องถิ่น
11. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ
จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานจัดหาวัสดุดาเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ค่า
สาธารณูปโภคด้านการสื่อสาร การบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ และภูมิปัญญาไทย รวมถึงสาระต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้นักศึกษา บุคลากร ร่วมรับรู้ และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งมีการ
ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การดาเนินการประกันคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง การจัดการความรู้ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นหลัก
12. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทุกสาขาวิชา รวมทั้งจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้าน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัสดุไฟฟ้า วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ฯลฯ และจัดหาวัสดุดาเนินงานที่
จาเป็น
3. เพื่อดาเนินการซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
4. เพื่อวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับสานักวิทยบริการฯ ชุมชน และสังคม
5. จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์
6. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
7. เพื่อดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เพื่อดาเนินการด้านการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
9. ดาเนินการจัดการความรู้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริการ
ของบุคลากร จากการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงาน การไปติดต่อราชการ
รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อเน้นให้เกิดศักยภาพในการทางาน
11. เพื่อพัฒนาสุขภาวะในการปฏิบัติงานของสานักวิทยบริการฯ
13. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมหลัก
1. บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทั่วไป จานวน 6,000 คน
2. บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 22 คน
14. รูปแบบกิจกรรม
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบทุกสาขาวิชา
2. ซื้อวัสดุสานักงาน
3. จัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา
4. ค่าบริการโทรศัพท์
5. กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
6. จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
7. เพื่อบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดาเนินการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับสานักวิทยบริการฯ ชุมชน และสังคม
9. จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์ 1 ครั้ง
10. เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 1 ครั้ง
11. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จานวน 1 ครั้ง
12. จัดอบรม/สัมมนา
13. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน กับหน่วยงาน
ภายนอก, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
14. จัดกิจกรรม 5ส
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15. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ) [
X ] ร (รักษ์ท้องถิ่น) [

X ] ท (ทันสมัย)

16. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ปริมาณเข้ารับบริการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผู้ใช้บริการทั่วไป
2. บุคลากรที่มีส่วนร่วม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

6,000

คน

22

ร้อยละ
ร้อย
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ

90

18. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

103113010152

1. ดาเนินการสานักวิทย
บริการฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
มิถุนายน 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

103113010252

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
40,000 บาท
ค่าใช้สอย
จ้างเหมาบริการ
10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวชวนชม สมนึก

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.63มี.ค.63)
20,000.00

ไตรมาสที่
3
(เม.ย.63มิ.ย.63)
10,000.00

ไตรมาสที่
4
(ก.ค.63ก.ย.63)
0.00

1,055,730.-

500,000.-

300,000.-

255,730.-

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
50,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
2. จัดหาหนังสือภาษาไทย วัสดุ
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ
ค่าวัสดุ หนังสือภาษาไทย
การสืบค้น
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สืบค้น ไม่น้อยกว่า 1,000
ตุลาคม 2562 –
รายการ จานวน
มิถุนายน 2563
1,055,730 บาท
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

50,000.00

ไตรมาสที่
1
(ต.ค.62ธ.ค.62)
20,000.00

จานวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,055,730 บาท

7
103113010352

3. ดาเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
มิถุนายน 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์

103113010452

103113010552

103113010652

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
วัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 5 รายการ =
70,000 บาท
ค่าใช้สอย
จ้างเหมาทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 50 เครื่อง
x 600 บาท = 30,000 บาท
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และ
สาธารณูปโภค 3 ครั้ง
= 100,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –
มิถุนายน 2562

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
200,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อย
กว่า 80 รายการ
ค่าวัสดุ 40,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
40,000 บาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวสุกัญญา บุญทวี
5. จัดหาวัสดุซ่อม
บารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ไม่น้อยกว่า 5 รายการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
ธันวาคม 2562

ค่าวัสดุ ซ่อมบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
20,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
20,000 บาท

4. จัดหาทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน์

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวชวนชม สมนึก
6. บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสือพิมพ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
มิถุนายน 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ไม่น้อยกว่า 100 รายการ
ค่าวัสดุ บอกรับเป็นสมาชิก
หนังสือพิมพ์
จานวน 76,000 บาท
ค่าใช้สอย
บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
58,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
134,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

200,000.00

50,000.00

100,000.-

50,000.00

0.00

40,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

134,000.00

50,000.00

50,000.00

34,000.00

0.00
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7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้
บริการ 6 ครั้ง สารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 1 ครั้ง และเปิด
ให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม

103113010852

8. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2563 –
มีนาคม 2563

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลา
ราชการ (เปิดให้บริการหลัง
เวลาราชการ 6 คน x 50
บาท x 2 ชม. x 30 วัน 2
ครั้ง) = 36,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ = 29,000 บาท
ค่าใช้สอย
สารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
70,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 1 ฐาน
= 14,000 บาท

70,000.00

25,000.00

25,000.00

20,000.00

0.00

14,000.00

0.00

14,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

1,500.00

1,300.00

1,100.00

1,100.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
14,000 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

103113010952

103113011052

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สานักวิทยบริการฯ
9. จัดหา Tag RFID ติดตัว วัสดุ
เล่มหนังสือ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
Tag RFID ติดตัวเล่ม
ระยะเวลาดาเนินการ
หนังสือ ไม่น้อยกว่า 1,500
ตุลาคม 2562 –
ชิ้น = 30,000 บาท
ธันวาคม 2562
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
สถานที่ดาเนินการ
30,000 บาท
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
10. ค่าโทรศัพท์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์

สาธารณูปโภค :
ค่าบริการโทรศัพท์
12 เดือน = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,000 บาท

9
103113011152

11. Green library : เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1. จัดประชุม/เข้าร่วม
ประชุม/อบรม สัมมนา/หรือ
ระยะเวลาดาเนินการ
ศึกษาดูงาน
ตุลาคม 2562-สิงหาคม อย่างน้อย 1 ครั้ง
2563
2. จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สถานที่ดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
นอกสถานที่
อย่างน้อย 2 ครั้ง
ค่าตอบแทน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชม. x
นายประสิทธ์ อ่วมเนียม 1,000 บาท = 6,000 บาท

91,840.00

71,840.00

0.00

0.00

20,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 22
คน x 240 บาท x3วัน)
= 15,840 บาท
ค่าที่พัก (จานวน 22 คน
x 750 บาท x3 คืน)
= 49,500 บาท
ค่าพาหนะ
(น้ามันเชื้อเพลิง)
= 16,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุจัดนิทรรศการและ
ผลิตสือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม = 4,500 บาท

103113011252

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
91,840 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
12. บริการวิชาการด้าน
ใช้สอย,วัสดุ
การจัดการห้องสมุดและ
รายละเอียด : บริการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิชาการด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ส่งเสริมการอ่าน โรงเรียน
ตุลาคม 2562 –
หรือองค์กรในชุมชน อย่าง
มีนาคม 2563
น้อย 2 แห่ง
ใช้สอย :
สถานที่ดาเนินการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 8
สานักวิทยบริการฯ
คน x 240 บาท x 3 วัน x
2 ครั้ง) = 11,520 บาท
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ค่าอาหารว่าง
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม (จานวน 50 คนๆ ละ 2
มื้อๆ ละ 25 บาท x 3วัน
x 2ครั้ง) = 15,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
(จานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 80 บาทx3 วัน x2 ครั้ง)
= 24,000 บาท
ค่าพาหนะ= 6,000 บาท
ค่าวัสดุ : วัสดุ 23,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
80,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
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13. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 62 - สิงหาคม
2563

ใช้สอย
รายละเอียด : บารุงรักษา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ปี
374,500 บาท

374,500.00

0.00

0.00

0.00

374,500.-

70,000.00

35,000.00

15,000.00

10,000.00

10,000.00

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
374,500 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ

103113011452

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์
14. วิจัยพื้นฐาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการฯ,รองผู้อานวยการ
ฯ

103113011552

15. จัดกิจกรรมด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชาติ ศาสนา สถาบัน
กษัตริย์
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน 2563 –
มิถุนายน 2563

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
วิจัยพื้นฐาน 2 เรื่อง
ค่าตอบแทน
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเค้า
โครง 3 คน x 2 เรื่อง x
1,000 บาท) = 6,000 บาท
ค่าตอบแทนนักวิจัย
(10,000 บาท x 2 เรื่อง)
= 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
(20,000 บาท x 2 เรื่อง)
= 40,000 บาท
ค่าวัสดุ 4,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
70,000 บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
จานวน 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
4,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103113011652

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
16. เทิดพระเกียรติ
วัสดุ
รัชกาลที่ 10
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
จานวน 4,000 บาท
ระยะเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2563รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
สิงหาคม 2563
4,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
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17. ร่วมจัดกิจกรรมงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2563 –
กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพระนารายณ์ราช
นิเวศ

103113011852

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าอาหาร
ว่างและน้าดื่ม 30 บาท x 22
คน x 2 มื้อ x 3 วัน) =
3,960 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 40
บาท x 22 คน x1 มื้อ x
3 วัน) = 2,640 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 18,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
25,000 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
18. กิจกรรมพัฒนา
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
ศักยภาพประกันคุณภาพ
รายละเอียด :
การศึกษาบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร (1 คน x 7
ระยะเวลาดาเนินการ
ชม. x 600 บาท)
มกราคม 2563= 4,200 บาท
กรกฎาคม 2563
ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
สถานที่ดาเนินการ
3,000 บาท
สานักวิทยบริการและ
ค่าอาหารกลางวัน (22
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คน x 65 บาท x 3 วัน)
= 4,290 บาท
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริม (22 คน x 25 บาท x 2 มื้อ
พงศ์, นางสาวอณุภา ทา x 3 วัน) = 3,300 บาท
นะรมณ์
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
= 1,710 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

16,500.00

0.00

8,500.00

3,000.00

5,000.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
16,500 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
103113011952

19. การควบคุมภายใน
และแผนบริหารความ
เสี่ยง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562-ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่า ใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
25 บาท x25 คน x1 วัน
=625 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
45 บาท x25 คน x1 วัน
=1,125 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 750 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
2,500 บาท
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
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20. การจัดการความรู้
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2563-มีนาคม
2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางอัญชลี เขื่อนขัน

103113012152

21. โครงการศึกษาดูงาน
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562-ธันวาคม
2563

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน
(2 ครั้ง x 22 คน x 50 บาท
x 3 วัน) = 6,600 บาท
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
(2 ครั้ง 22 คน x 25 บาท x
2 มื้อ x 3 วัน)
= 6,600 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุ = 2,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
16,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร (2 คน x 5
ชม. 1,000 บาท x 2 วัน)
= 20,000 บาท

16,000.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

115,480.00

115,480.-

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 22
คน x 240 บาท x3 วัน)
= 15,840 บาท
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ค่าที่พัก (จานวน 22 คน
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม x 750 บาท x 2 คืน)
,นางสาวชวนชม สมนึก,
= 33,000 บาท
นางอัญชลี เขื่อนขัน,
ค่าอาหารกลางวัน (22
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์ คน x 180 บาท x 3 วัน)
= 11,880 บาท
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
(22 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
x 3 วัน) = 6,600 บาท
ค่าพาหนะ
(น้ามันเชื้อเพลิง)
= 26,160 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 2,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
นอกสถานที่

103113012252

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
115,480 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
22. ค่าใช้จ่ายในการ
ตอบแทน,ใช้สอย
เดินทางไปราชการ
รายละเอียด : ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ตุลาคม 2562-มิถุนายน
ค่าเบี้ยเลี้ยง
2563
(จานวน 15 คน x 240 บาท
x 1 วัน) = 3,600 บาท
สถานที่ดาเนินการ
ค่าใช้สอย
สานักวิทยบริการและ
ค่าพาหนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3 ครั้ง 6 เที่ยว )
= 3,400 บาท
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
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นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
,นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
23. การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร (เข้าร่วม
อบรม/ สัมมนา/หรือ
ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 15
คน x 240 บาท x 2 วัน)
= 7,200 บาท
ค่าลงทะเบียน (15 คน x
ระยะเวลาดาเนินการ
1,800 บาท)
มกราคม 2562= 27,000 บาท
มิถุนายน 2563
ค่าที่พัก (จานวน 15 คน
x 750 บาท x 1 คืน)
สถานที่ดาเนินการ
= 11,250 บาท
สานักวิทยบริการและ
ค่าพาหนะ (1000 บาท X
เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 เที่ยว ) = 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
65,450 บาท
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
, นางสาวชวนชม สมนึก, รายการ
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์ ,
นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
24. จัดกิจกรรม 5ส
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ระยะเวลาดาเนินการ
ค่าตอบแทน
เมษายน 256-มิถุนายน ตอบแทน
256
คณะกรรมการตรวจประเมิน
(3 คน x 4 ชม. x 300 บาท)
สถานที่ดาเนินการ
= 3,600 บาท
สานักวิทยบริการและ
ใช้สอย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
25 บาท x 22 คน x 1 มื้อ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
x 3 วัน) = 1,650 บาท
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
ค่าอาหารกลางวัน 40
บาท x 22 คน x1 มื้อ
x 3 วัน) = 2,640 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 1,110 บาท

65,450.00

0.00

37,900.00

27,550.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

9,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
9,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ
รวม

2,500,000.-
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19. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
สานักงาน อย่างน้อย 10 รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การปฏบัติงานของสานักวิทยบริการ
มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนหนังสือ
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูล
และฐานข้อมูลออนไลน์ที่จัดหาเข้ามา
ออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ให้บริการ อย่างน้อย 1000 รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
นักศึกษา บุคลากร และผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจ
3. ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,จ้างเหมาล้าง
เครื่องปรับอากาศ,ซ่อมครุภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การปฏิบัติงานของสานักวิทยบริการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนสื่อโสต
ทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหามา
ให้บริการ อย่างน้อย 80 รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
5. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ทรัพยากรสารสนเทศ
จานวนวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ อย่างน้อย 5 รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนวารสาร
หนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ อย่างน้อย 100 รายการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริม
ครั้ง สารวจความพึงพอใจการ
การใช้บริการ 6 ครั้ง สารวจความพึง
ให้บริการ 1 ครั้ง และเปิดให้บริการ พอใจการให้บริการ 1 ครั้ง เปิด
ล่วงเวลา 2 ครั้ง
ให้บริการล่วงเวลา 2 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
8. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library
Matichon e-Library จานวน 1 ฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่ม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
หนังสือ
จานวน Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
1,500 ชิ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
10. ค่าโทรศัพท์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ค่าบริการสาธารณูปโภค 12 เดือน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์

ปี 2562

หน่วยนับ ไตรมาส 1

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

รายการ

(ต.ค.62 –
ธ.ค.62)
5.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.63 –
มี.ค.63)
3.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 –
มิ.ย.63)
2.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.63 –
ก.ย.63)
0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

500.00

300.00

200.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

3.00

2.00

2.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

40.00

20.00

20.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

5.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

50.00

30.00

20.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

4.00

2.00

3.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ดวง

1500.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

3.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00
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11. Green library : เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

12. บริการวิชาการด้านการจัดการ
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน
13. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ
14. วิจัยพื้นฐาน

15. จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา
สถาบันกษัตริย์
16. เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

17. ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

18. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากร
19. การควบคุมภายในและแผน
บริหารความเสี่ยง
20. การจัดการความรู้

21. โครงการศึกษาดูงานบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
22. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าร่วมประชุม/
ครั้ง
อบรม สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 2 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เข้าร่วมประชุม/ ร้อยละ
อบรม สัมมนา/หรือศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 1 ครั้ง,จัดกิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย 2 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ครั้ง
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน อย่าง
น้อย 2 แห่ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บารุงรักษา
งาน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เรื่อง
วิจัยพื้นฐาน 2 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนงานวิจัย
เรื่อง
เป็นไปตามมาตรฐาน 2 เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมด้าน
ครั้ง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : : ร้อยละของ
ครั้ง
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมด้าน
ครั้ง
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมด้าน กิจกรรม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ
ศาสนา สถาบันกษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คน
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ร้อยละ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนองค์
เรือ่ ง
ความรู้ที่ได้จากองค์ความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
คน
มีผู้นาไปใช้อย่างน้อย 1 คน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คน
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ร้อยละ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
คน
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ร้อยละ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

2.00

0.00

0.00

1.00

80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

22.00

22.00

22.00

0.00

80.00

80.00

80.00

22.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

2.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00
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23. การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร (เข้าร่วมอบรม/ สัมมนา/
หรือศึกษาดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก)
24. จัดกิจกรรม 5ส

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม

0.00

12.00

3.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
บุคลากรที่มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

คน

0.00

0.00

22.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
3. สานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและพร้อมสาหรับการ
ให้บริการ
4. นักศึกษาและบุคลากรให้เกิดความรู้สึกรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย์
5. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดาเนินงาน
ตรงตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
6. การดาเนินการด้านการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การดาเนินการจัดการความรู้บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ความรู้
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
21. การประเมินกิจกรรม
1. แบบสอบถาม
22. การติดตามผล
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
23. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดปฏิทินการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน
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25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาท้องถิ่น
[ ] อื่นๆ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. รหัสโครงการ 63A6000011
6. กิจกรรมหลัก 0221112, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
8. ลักษณะงาน 1, งานพื้นฐาน
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
10. กลยุทธ์ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นนา
11. หลักการและเหตุผล
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารเก่า ประกอบด้วยอาคาร
2 อาคาร
อาคารด้านหน้าเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี 2516 อาคารด้านหลัง คือ อาคาร 8 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น
ก่อสร้างเมื่อปี 2542 ซึ่งสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เก่า ชารุด ตามกาลเวลา จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการดาเนินงานปรับปรุงห้องน้าสานักวิทยบริการฯ รวมทั้งจัดหาเครื่องปรับอากาศ และพัดลมประกอบ
อาคาร ให้เอื้อต่อการให้บริการกับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
12. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
2. จัดหาพัดลมโคจร
3. ปรับปรุงห้องน้า
13. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมหลัก
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทั่วไป จานวน 6,000 คน
14. รูปแบบกิจกรรม
2, จัดซื้อจัดจ้าง
15. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ) [
X ] ร (รักษ์ท้องถิ่น) [

X ] ท (ทันสมัย)

16. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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17. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

6,000

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

เชิงปริมาณ
1. ปริมาณเข้ารับบริการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการ
ทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

18. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

102211120131

1. เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 30,000
บีทียู

ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีทียู จานวน 7 เครื่อง
- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด
ไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ
สาเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศ สามารถดัก
จับอนุภาคฝุ่นละออง และ
สามารถถอดล้างทาความสะอาด
ได้
- มีสวิตซ์เปิดปิดและกล่องควบคุม
อุณหภูมิประจาแต่ละเครื่อง
- ต้องติดตั้งตามจุดที่กาหนดอย่าง
เรียบร้อยและเหมาะสม
- รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000
บาท

280,000.00

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
ธันวาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด
30,000 บีทียู ราคา 40000
จานวน 7 เครื่อง รวมเป็นเงิน
280,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
280,000.00 บาท

ไตรมาสที่
1
(ต.ค.62ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่
2
(ม.ค.63มี.ค.63)
280,000.-

ไตรมาสที่
3
(เม.ย.63มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่
4
(ก.ค.63ก.ย.63)
0.00
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2. พัดลมโคจร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 –
ธันวาคม 2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารเทศ

ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
พัดลมโคจร จานวน 30 ตัว
1. ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
2. ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่
15/30 และ 50 องศา
3. กระจายสายลมเย็นได้ทุกมุม
ห้องด้วยระบบหมุนส่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วย
ระบบรองลื่นอัตโนมัติบอลแบร์ริ่ง
5. เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ
ตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์
6. ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานระดับโลก ISO 9001
7. ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟ
เบอร์ 5
8. พร้อมติดตั้ง

39,000.00

0.00

39,000.00

0.00

0.00

1,977,000.-

0.00

1,977,000.
-

0.00

0.00

รายละเอียดทางเทคนิค
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ 50
เฮิรตซ์
-กาลังไฟฟ้า 52 วัตต์
-กระแสไฟฟ้า 0.24 แอมป์
-น้าหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.) 5.2
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
39,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. พัดลมโคจร ราคา 1300
จานวน 30 ตัว รวมเป็นเงิน
39,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
39,000.00 บาท

102211120332

3. ปรับปรุงห้องน้าสานัก
วิทยบริการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. พัดลมโคจร ราคา 1300
จานวน 30 ตัว รวมเป็นเงิน
39,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
39,000.00 บาท
สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
-ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
1,977,000 บาท
ค่าปรับปรุงห้องน้าสานักวิทย
บริการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,977,000 บาท

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารเทศ
รวม

2,296,000.-
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19. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู

2. พัดลมโคจร

3. ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทย
บริการ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000
บีทียู
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัดลมโคจร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุง
ห้องน้าสานักวิทยบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา
บุคลากร และผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

รายการ

ไตรมาส 1
(ต.ค.62 –
ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.63 –
มี.ค.63)
7.00

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 –
มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาส 4
(ก.ค.63 –
ก.ย.63)
0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

รายการ
ร้อยละ

0.00
0.00

30.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการให้บริการ
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
22. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
23. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาท้องถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดปฏิทินการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. รหัสโครงการ 63A6000012
6. กิจกรรมหลัก 0311401, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร์
9. ประเด็นยุทธศาสตร์ 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. กลยุทธ์ 0306, ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาท้องถิ่น
11. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเพื่อ
เป้าหมายหลักคือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เกิดการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. วัตถุประสงค์
1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริการ
ของบุคลากร จากการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงาน การไปติดต่อราชการ
รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อเน้นให้เกิดศักยภาพในการทางาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมหลัก
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
14. รูปแบบกิจกรรม
เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุด
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15. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ) [
X ] ร (รักษ์ท้องถิ่น) [

X ] ท (ทันสมัย)

16. ผู้เสนอโครงการ
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม, นางสาวชวนชม สมนึก,
นางอัญชลี เขื่อนขันธ์, นางสาวอณุภา ทานะรมณ์
17. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก ไปติดต่อราชการ
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

22

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

18. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

103114012652

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562-มีนาคม
2563
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการฯ และ
นอกสถานที่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม,
นางสาวชวนชม สมนึก, นาง
อัญชลี เขื่อนขันธ์, นางสาว
อณุภา ทานะรมณ์

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง
(จานวน 22 คน x 240 บาท
x 1 วัน) = 5,280 บาท
ค่าลงทะเบียน (22 คน x
1,500 บาท)
= 33,000 บาท
ค่าที่พัก (จานวน 22 คน x
750 บาท x 1 คืน) =
16,500 บาท
ค่าพาหนะ(22 คน x 510
บาท x 1 ครั้ง) = 11,220
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000
บาท

66,000.00

รวม

66,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62ธ.ค.62)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63มี.ค.63)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63มิ.ย.63)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63ก.ย.63)

24,000.00

42,000.00

0.00

0.00

19. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ไตรมาส 1
(ต.ค.62 –
ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.63 –
มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 –
มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63 –
ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เข้าร่วมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

คน

8.00

14.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00
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20. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองจนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
21. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
22. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ประจา
23. ผู้ประเมิน
สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรอาจไม่ทราบแหล่งที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ

25. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] การบริการวิชาการ
[ ] การพัฒนาท้องถิ่น
[ ] อื่นๆ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ควรติดตามการเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดคาของบประมาณ/แผนปฏิบตั กิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
งบลงทุน
ลาดับที่

1

2

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าที่ดนิ /
สิ่งก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
งาน/โครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
63A6000001, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
102203011852, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา 3
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
63A6000011, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
102211120131, เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
4 ขนาด280,000.00
30,000 บีทยี ู
102211120231, พัดลมโคจร
4
39,000.00
102211120332, ปรับปรุงห้องน้าสานักวิทยบริการ
4
1,977,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 319,000.00 1,977,000.00

ค่าใช้จา่ ย
บุคลากร ค่าตอบแทน

รายจ่ายอื่น
ดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายจ่าย
อื่น

-

-

1,750.00

250.00

-

-

-

1,750.00

250.00

-

รวมทั้งสิ้น
2,000.00
280,000.00
39,000.00
1,977,000.00
2,298,000.00

รายละเอียดคาของบประมาณ/แผนปฏิบตั กิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบลงทุน
ลาดับที่

1

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าที่ดนิ /
สิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จา่ ย
บุคลากร ค่าตอบแทน

ยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
63A6000010, โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
103113010152, ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
3
103113010252, จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และฐานข้
3 อมูลออนไลน์เพื่อ-การสืบค้น
103113010352, ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
103113010452, จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
3
103113010552, จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 3
103113010652, บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์
3
103113010752, กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 6 ครั้ง สารวจความพึง3พอใจการให้บริการ -1 ครั้ง และเปิดให้บ- ริการล่วงเวลา
- 2 ครั36,000.00
้ง
103113010852, บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon3e-Library
103113010952, จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
3
103113011052, ค่าโทรศัพท์
3
103113011152, Green library : เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้
3 อม
6,000.00
103113011252, บริการวิชาการด้านการจัดการห้องสมุดและกิจกรรมส่3 งเสริมการอ่าน 103113011352, ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3
-

รายจ่ายอื่น
ดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายจ่าย
อื่น

รวมทั้งสิ้น
-

10,000.00
130,000.00
58,000.00
5,000.00
5,000.00
81,340.00
56,520.00
374,500.00

40,000.00
1,055,730.00
70,000.00
40,000.00
20,000.00
76,000.00
29,000.00
14,000.00
30,000.00
4,500.00
23,480.00
-

-

50,000.00
1,055,730.00
200,000.00
40,000.00
20,000.00
134,000.00
70,000.00
14,000.00
30,000.00
5,000.00
91,840.00
80,000.00
374,500.00

รายละเอียดคาของบประมาณ/แผนปฏิบตั กิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งบลงทุน
ลาดับที่

2

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าที่ดนิ /
สิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จา่ ย
บุคลากร ค่าตอบแทน

103113011452, วิจัยพื้นฐาน
3
103113011552, จัดกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา
3 สถาบันกษัตริย-์
103113011652, เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
3
103113011752, ร่วมจัดกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3
103113011852, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษาบุค3ลากร
103113011952, การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง
3
103113012052, การจัดการความรู้
3
103113012152, โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3
103113012252, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3
103113012352, การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เข้าร่วมอบรม/ สั3มมนา/หรือศึกษาดูงานกั
- บหน่วยงานภายนอก)
103113012452, จัดกิจกรรม 5ส
3
งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
63A6000012, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
103114012652, กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
-

รายจ่ายอื่น
ดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รายจ่าย
อื่น

-

26,000.00
4,200.00
20,000.00
3,600.00
3,600.00

40,000.00
6,600.00
10,590.00
1,750.00
13,200.00
93,480.00
3,400.00
65,450.00
4,290.00

4,000.00
4,000.00
4,000.00
18,400.00
1,710.00
750.00
2,800.00
2,000.00
1,110.00

-

-

66,000.00
99,400.00 1,025,120.00

1,441,480.00

-

รวมทั้งสิ้น
70,000.00
4,000.00
4,000.00
25,000.00
16,500.00
2,500.00
16,000.00
115,480.00
7,000.00
65,450.00
9,000.00
66,000.00
2,566,000.00

