มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แหล่งงบประมาณ 3, งบ กศ.บป.
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0250112, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (61A6000007)
6. ผู้รับผิดชอบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสานัก
วิทยบริการฯ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้า
ใช้บริการและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนด จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อเป้าหมายหลักคือผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การทางาน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยและสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อให้
เกิดการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
8. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ทางานและพื้นที่ให้บริการ4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
9. กลุ่มเป้าหมาย
1. บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 8,000 คน 2. บุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จานวน 100 คน
10. รูปแบบกิจกรรม
งานโครงการ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน จัดหาทรัพยากร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
11. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

[ X ] ม (มืออาชีพ)

[ X ] ร (รับผิดชอบ)
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[ X ] ท (ทันสมัย)

12. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาระบบโซล่าเชล์ในโครงการ Green Library
2. จัดสัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ระบบ
ครั้ง

1
1

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

90

13. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

3025011201
31

1. ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ
Green Library

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ระบบโซลาเซลล์ 1
ระบบ ประกอบด้วย
Solar PV On grid Complete
set 4.8 kwp
-Simex Polycrystalline Solar PV
300w-36v 10 panels = 88,000
บาท
-INVT On grid inverter 10kw3phase 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
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,000 บาท

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3025011202
21

2. โครงการ Green library :
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561

3025011203
21

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดสัมมนาเครือข่ายสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

รายการครุภัณฑ์
1. ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ราคา
276000 จานวน 1 ระบบ รวมเป็น
เงิน 276,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 276,000.00
บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
เบี้ยเลี้ยง (จานวน 25 คน x240 บาท
x4 วัน) =24,000 บาท
ค่าใช้สอย
ที่พัก (จานวน 25 คน x 800 บาท x3
คืน) =60,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุจัดนิทรรศการและผลิตสื่อ
=15,000 บาท
น้ามันเชื้อเพลิง =15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000 บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด :
ค่าตอบแทน
-วิทยากร (จานวน 7 คน ๆละ 3 ชม.ๆ
ละ 1,200 บาท) = 25,200 บาท
ปฎิบัติงานล่วงเวลา (จานวน 10 คนๆ

แผนการปฏิบัติงาน

276,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.60-ธ.ค.60)
276,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.61-มี.ค.61)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.61-มิ.ย.61)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.61-ก.ย.61)
0.00

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

-304, การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2561- มีนาคม
2561
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ละ 2 ชม.ๆละ 50 บาท x 15 วัน) =
15,000 บาท
ค่าใช้สอย
-อาหารว่าง (จานวน 100 คนๆละ 2
มื้อๆ 35 บาท 3 วัน) = 21,000 บาท
-อาหารกลางวัน ( จานวน 100 คนๆ
ละ 1 มื้อๆละ 60 บาท 3 วัน) =
18,000 บาท
-อาหารเย็น (จานวน 100 คน ๆละ 1
มื้อๆละ 180 บาท 1 วัน ) = 18,000
บาท
-ที่พักวิทยากร (จานวน 7 คน ๆละ
1,000 บาท 1 คืน) = 7,000 บาท
-ค่าพาหนะวิทยากร (จานวน 7 คน x
1,200 บาท) = 8,400 บาท
-ชุดการแสดง ( จานวน 2 ชุด ๆละ
4,000 บาท) = 8,000 บาท
-พิธีเปิดงาน 15,000 บาท
-จ้างทากระเป๋าเอกสาร 100 ใบ x
100 บาท = 10,000 บาท
ค่าวัสดุ
-ดอกไม้ 15,000 บาท
-น้ามันเชื้อเพลิง รถตู้ 1 คัน รถบัส 1
คัน 6 เที่ยว = 30,000 บาท
ค่าวัสดุ = 9,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

รวม

590,000.
00

14. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบโซลาเซลล์ 1
ระบบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 4 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัมมนาเครือข่าย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3. จัดสัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7

ปี 2560

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561

ไตรมาส 1
(ต.ค.60 – ธ.ค.60)

ไตรมาส 2
(ม.ค.61 – มี.ค.61)

ไตรมาส 3
(เม.ย.61 – มิ.ย.61)

ไตรมาส 4
(ก.ค.61 – ก.ย.61)

ระบบ

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากร
ได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจากการจัดประชุม 3. เกิดความร่วมมือระหว่างสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
16. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
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17. การติดตามผล
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 2. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึง
พอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
18. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
กิจกรรมอาจดาเนินการไม่ทนั ตามไตรมาสที่กาหนด

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

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานในส่วนต่างๆ

