มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0310803, จัดหาสื่อการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน (62A6000001)
6. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นการเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในด้านการบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จัดหาวัสดุ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบารุง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรสารสนเทศ ค่าสาธารณูปโภคด้านการสื่อสารและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ยังมีนโยบายด้านการเสริมสร้างอง
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบทุกสาขาวิชา จัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วัสดุไฟฟ้า วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ฯลฯ และจัดหาวัสดุ
ดาเนินงานที่จาเป็น
3. เพื่อดาเนิการซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
8. กลุ่มเป้าหมาย
1. บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทั่วไป จานวน 6,000 คน
2. บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 22 คน
9. รูปแบบกิจกรรม
1. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม บารุงรักษา
2. ค่าบริการโทรศัพท์
3. กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. จัดกิจกรรม 5 ส
5. ประชุม สัมมนา จัดทารายงานการประเมินตนเองของสานัก และจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว
6. เพื่อบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
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11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
13.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
0303, ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ST)
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ปริมาณเข้ารับบริการจากนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทั่วไป
2. ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอต่อการใช้งานและใช้บริการ
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ไตรมาส

6,000
4

ร้อยละ
ร้อยละ

90
90

ร้อยละ

100

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

103108030252

1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562

103108030352

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดาเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 100
รายการ
ค่าวัสดุ 40,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
20,000.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
วัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
น้อยกว่า 5 รายการ = 90,000
บาท
วัสดุหลอดไฟ LED จานวน
150 หลอด x 200 บาท =
30,000 บาท (พร้อมติดตั้ง)
สวิตซ์ดึงสาหรับติดเพดาน
จานวน 300 ชุด x 100 บาท =
30,000 บาท (พร้อมติดตั้ง)
ค่าใช้สอย
จ้างเหมาทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 50 เครื่อง x
600 บาท = 30,000 บาท
ซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 3 ครั้ง =
120,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

300,000.00

100,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
10,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
10,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

-3103108030452

3. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108030552

4. จัดหาหนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562

103108030652

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มีนาคม
2562

103108030752

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร
หนังสือพิมพ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562

103108030852

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ
10 ครั้ง นิทรรศการเนื่องใน
โอกาสต่างๆ และกิจกรรม
รณรงค์การเข้าใช้บริการ เปิด
ให้บริการล่วงเวลา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108030952

8. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon
e-Library
ระยะเวลาดาเนินการ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ ไม่น้อย
กว่า 10 รายการ
ค่าวัสดุสานักงาน 80,000
บาท
ค่าใช้สอย
จ้างเหมาบริการ 10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

90,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

1,837,240.00

700,000.00

700,000.00

437,240.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ
ค่าวัสดุ ซ่อมบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 40,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ ไม่น้อย
กว่า 50 รายการ
ค่าวัสดุ บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร และบอกรับเป็นสมาชิก
หนังสือพิมพ์ จานวน 150,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท

150,000.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลาราชการ
(เปิดให้บริการหลังเวลาราชการ
และจัดกิจกรรม 10 ครั้ง 5 คน x
50 บาท x 2 ชม. x 10 วัน) =
60,000 บาท
ค่าใช้สอย
จ้างเหมาบริการ 3000
บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ = 47,000 บาท
สารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 1ฐาน =
14,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

115,000.00

28,750.00

28,750.00

28,750.00

28,750.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น ไม่น้อยกว่า 2,000
รายการ จานวน 1,837,240
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,837,240
บาท

-4มกราคม 2562 – มีนาคม
2562

103108031052

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่ม
หนังสือ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – ธันวาคม
2561

103108031152

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. บริการวิชาการโรงเรียนหรือ
องค์กรในชุมชน 2 แห่ง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มีนาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108031252

11. บริการสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562

103108031352

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ดาเนินงานโครงการ Happy
Workplace : 5ส
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108031452

13. ดาเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562

วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
ไม่น้อยกว่า 5,000 ดวง =
90,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน :
เบี้ยเลี้ยง (จานวน 8 คน x
240 บาท x 3 วัน x 2 ครั้ง) =
11,520 บาท
ปฏิบัติงานนอกเวลา (จานวน
10 คนๆ ละ 2 ชม.x 5 วัน x 50
บาท x 2 ครั้ง) = 10,000 บาท
ใช้สอย :
ค่าอาหารว่าง (จานวน 50
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท x
3วัน x 2ครั้ง) = 30,000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (จานวน
50คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 80 บาท
x3วันx2ครั้ง) = 24,000 บาท
ค่าพาหนะ = 6,000 บาท
ค่าวัสดุ :
วัสดุ 18,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : สาธารณูปโภค :
ค่าบริการโทรศัพท์ 12
เดือน = 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

5,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ค่าทาการนอก
เวลาราชการ (5 คน x 50 บาท x
2 ชม. x 10 วัน) = 5,000 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง x
22 คน x 60 บาท x 2 วัน) =
5,280 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ วัสดุสานักงาน =
5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,280 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลาราชการ
(10 คน x 50 บาท x 2 ชม. x 5
วัน) = 5,000 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (22 คน x

15,280.00

15,280.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

7,500.00

0.00

5,000.00

2,500.00
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สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

60 บาท x 3 วัน) = 3,960
บาท
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม (22
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน)
= 3,960 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน = 2,080
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

14. ดาเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าทาการนอกเวลาราชการ
(5 คน x 50 บาท x 2 ชม. x 10
วัน) = 5,000 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (2 ครั้ง x
22 คน x 50 บาท x 3 วัน) =
6,600 บาท
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม (2
ครั้ง 22 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x
3 วัน) = 7,920 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุ = 480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
รายละเอียด :
1. จัดประชุมสัมมนา ศึกษาการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชม. x
1,000 บาท = 6,000 บาท
ค่าทาการนอกเวลาราชการ
จัดกิจกรรมนิทรรศการและผลิต
สื่อ (10 คน x 50 บาท x 2 ชม.
x 10 วัน) = 10,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 22 คน x
240 บาท x3วัน) = 15,840
บาท
ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก (จานวน 22 คน x
750 บาท x3 คืน) = 49,500
บาท
ค่าพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิง) =
16,000 บาท
ค่าวัสดุ
วัสดุจัดนิทรรศการและผลิตสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม =
6,960 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,300
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย :
ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ 374,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 374,500 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108031652

15. กิจกรรม Green library :
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108031752

16. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 2562

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

104,300.00

50,000.00

54,300.00

0.00

0.00

374,500.00

0.00

0.00

0.00

374,500.00

-6สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

3,310,320.
00

16. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการจัดซื้อ
จัดหาดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาหนังสือ
ภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุซ่อม
บารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสือพิมพ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ 10 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับสมาชิกการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon eLibrary
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหา Tag RFID
ติดตัวเล่มหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริการวิชาการ
โรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบริการโทรศัพท์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดาเนินงานโครงการ
Happy Workplace : 5ส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

2. ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ

4. จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ
และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น

5. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์

7. กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 10 ครั้ง
นิทรรศการเนื่องในโอกาสต่างๆ และกิจกรรม
รณรงค์การเข้าใช้บริการ เปิดให้บริการล่วงเวลา
8. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library

9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ

10. บริการวิชาการโรงเรียนหรือองค์กรในชุมชน
2 แห่ง
11. บริการสาธารณูปโภค
12. ดาเนินงานโครงการ Happy Workplace :
5ส

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

รายการ

50.00

25.00

25.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

ครั้ง

5.00

3.00

2.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

รายการ

1000.00

500.00

500.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

รายการ

5.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

50.00

50.00

50.00

50.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

1.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ฐาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

5000.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

3.00
90.00

3.00
90.00

3.00
90.00

3.00
90.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

-713. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน

14. ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน

15. กิจกรรม Green library : เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

16. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม
โครงการประชุม การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ของสานัก 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ของสานัก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม Green
library : เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

คน

22.00

0.00

22.00

22.00

ร้อยละ

90.00

0.00

90.00

90.00

คน

0.00

22.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
18. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
19. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ
ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์
20. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน

22. บูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดปฏิทนิ การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ ให้ชัดเจนเป็น
งานทีส่ ามารถดาเนินการได้ล่วงหน้า
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