มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0430105, โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ (60A6000007)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสารสนเทศท้องถิ่น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับบริการ, เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทุกด้านของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งน้ํา ป่าไม้ ที่ทํากินของราษฎร์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการ
พัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ํา ตลอดจนฟื้นฟูป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยใช้เงิน
จากการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการดําเนินการ ซึ่งโครงการต่างๆ จะเป็นตัวอย่างที่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาสามารถเยี่ยมชม ชมการสาธิต เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่และสืบสานโครงการ
พระราชดําริ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นสมควรดําเนินโครงการส่งเสริมขับเคลือ่ นการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดําริ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
และผูใ้ ช้บริการของสํานักวิทยบริการ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ
2. เป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ทราบในวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผูใ้ ช้บริการทั่วไป
12. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและผูใ้ ช้บริการ จํานวน 200 คน
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดําริ 1ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด

14. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

104301050552

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ ละเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสดุ
รายละเอียด : จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ 1 ครั้ง
ค่าวิทยากร
1คนx1,200
บาทx7ชม. = 8,400 บาท
ค่าพาหนะ
= 1,200 บาท
ค่าอาหารว่าง
200 คนx15
บาทx2มื้อ= 6,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
= 2,000 บาท
วัสดุ
= 2,400 บาท

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมภิ าคอาเซียน/
สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0404, กลยุทธ์ที่ 4 บริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559-ธันวาคม
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ถ้วน

แผนการปฏิบัติงาน

จํานวนเงิน
20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
20,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60-มี.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.60-มิ.ย.60)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.60-ก.ย.60)
0.00

20,000 บาท

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวม

20,000.00

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
โครงการพระราชดําริ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดําริ 1ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2560

ปี 2559
ไตรมาส 1
(ต.ค.59 – ธ.ค.59)

ไตรมาส 2
(ม.ค.60 – มี.ค.
60)

ไตรมาส 3
(เม.ย.60 – มิ.ย.60)

ไตรมาส 4
(ก.ค.60 – ก.ย.60)

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดําริ
2. ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ทราบในวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผูใ้ ช้บริการทั่วไป

17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
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18. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและชีวิตประจําวัน
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ผู้ร่วมกิจกรรมอาจไม่ได้ตามเป้า

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0430103, การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (60A6000009)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้ารับบริการ, เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ภารกิจหนึ่งของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามภารกิจจึงจัด
โครงการดําเนินการให้บริการทางวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยา
11. วัตถุประสงค์
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน 2. เป็นการแสดง
ความรบผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสํานักวิทยบริการฯ
12. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน จํานวน 100 คน
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัด(Indicators)

เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรูด้ ้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุด
ในชุมชน”
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เชิงเวลา
1. ดําเนินการเสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง

100
2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

14. แผนการดําเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

104301032052

1. กิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมภิ าคอาเซียน/
สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0403, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-กุมภาพันธ์
2560
สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าวิทยากร
28,000 บาท
(4 คน x 8 ชม. x 1000 บาท x 1 วัน)
ค่าอาหารกลางวัน
7,000 บาท
(100 คน x 1 มื้อ x 70 บาท)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6,000 บาท
(100 คน x 2 มื้อ x 30 บาท)
ที่พัก พาหนะ
2,400บาท
(1 คืน x 4 คนx 600 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการ
3,300
บาท
วัสดุ
3,300
บาท

2. โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพือ่ พัฒนา
หน่วยงาน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในประเทศ/หรือ
ต่างประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมภิ าคอาเซียน/
สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0403, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-มิถุนายน 2560
สถานที่ดําเนินการ
ชุมชน ท้องถิ่น ของจังหวัด
ลพบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
ค่าอาหารว่าง 50บาทx8คนx2มื้อx3
วันx2ครั้ง = 4,800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 80บาทx8คนx1
มื้อx3วันx2ครั้ง = 3,840 บาท
ค่าพาหนะ = 5,000 บาท
ค่าจ้างเหมา = 10,000 บาท
วัสดุ
=26,360 บาท

104301032152

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60-มี.ค.60)
50,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.60-มิ.ย.60)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.60-ก.ย.60)
0.00

50,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รวม

100,000.
00

-3-

15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

2. โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมบรรยาย
ทางวิชาการ 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิชาการ และการจัดการห้องสมุดใน
ชุมชน”
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2560

ปี 2559
ไตรมาส 1
(ต.ค.59 – ธ.ค.59)

ไตรมาส 2
(ม.ค.60 – มี.ค.
60)

ไตรมาส 3
(เม.ย.60 – มิ.ย.60)

ไตรมาส 4
(ก.ค.60 – ก.ย.60)

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

80.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. เป็นการ
ให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส 3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการฯ ได้เป็นส่วน
หนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
หลังการดําเนินงานแล้วผู้รับบริการอาจไม่นําไปใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ดําเนินการตรวจติดตามภายหลังการดําเนินกิจกรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(คณะกรรมการบริการวิชาการ สํานักงาน
ผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตําแหน่ง..........................................
………/……………../……………

