มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0410301, โครงการประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (60A6000001)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนาเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้ในการประเมินตรวจสอบ และมีแผนการปรับปรุงคุณภาพ
(Quality Improvement Plan) แก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินตรวจสอบภายหลัง
สิ้นสุดการประเมินระดับคุณภาพเป็นประจาทีปีการศึกษา โดยสานักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ตั้งแต่การกาหนดองค์ประกอบ/ดัชนีที่มีผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย การ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการฯ
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ จาเป็นต้องมีการวางแผนการดาเนินงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระยะ และนาผลการดาเนินการประเมินคุณภาพและผลการ
ดาเนินงานทีผ่านมา มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เตรียมการรับการตรวจประเมินใน
ปีการศึกษาต่อไป และเพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพสานักวิทยบริการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในปีงบประมาณ
2560 สานักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร รวมทั้งให้การดาเนินการประกันคุณภาพสานักวิทยบริการฯ มีความต่อเนื่อง
และเป็นแนวทางในการพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร คู่มือ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ
4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) และเผยแพร่ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
12. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 25 คน
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม และจัดทารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

25

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
104103012252

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. ดาเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รายละเอียด : ค่าอาหารว่างและน้า
ดื่ม 30x25x1=750 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 50x25x1=1,250
บาท
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท

2,000.00

รวม

2,000.00

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0601, กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กร
และพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล
ระยะเวลาดาเนินการ
เมษายน-มิถุนายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60-มี.ค.60)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.60-มิ.ย.60)
2,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.60-ก.ย.60)
0.00
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15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม
โครงการประชุม และจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

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)

คน

0.00

0.00

25.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้น้อย

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ควรตั้งงบประมาณจากรายได้เพิ่ม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
5. กิจกรรมหลัก 0421003, โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (60A6000003)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
กาหนด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อเป้าหมายหลักคือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริการของบุคลากรจากการเข้าร่วมประชุม อบรม
ศึกษาดูงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่
2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

22
5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

104210030152

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รายละเอียด :
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 22 คน x
4วัน=21,120 บาท
ค่าที่พัก 700 บาท x 22 คน x 3
คืน =46,200 บาท
ค่าวัสดุ 7,680 บาท
ค่าพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิง)
25,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ถ้วน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
50,000.00

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

39,100.00

20,000.00

19,100.00

0.00

0.00

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559-มีนาคม
2560

104210030252

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559-มีนาคม
2560

ใช้สอย
รายละเอียด : รายละเอียด :
ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 คน x3
วัน
=3,600
บาท
ค่าที่พัก 700 บาท x 5 คน x 3
คืน
=10,500
บาท
ค่าพาหนะ
= 25,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,100 บาท
ถ้วน
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

139,100.00
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15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ความรู้ในหน้าที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

2. เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

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)

คน

11.00

11.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

คน

3.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจากการอบรมหรือศึกษาดูงาน
2. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองจนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรอาจไม่ทราบแหล่งที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ควรติดตามการเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กิจกรรมหลัก 0420501, โครงการดาเนินงานสานักวิทยบริการฯ (60A6000004)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญา
ตรีภาคพิเศษ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสาเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.
เพื่อซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ 5. เพื่อจัดกิจกรรม
เชิญชวนให้เข้าใช้บริการและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ใช้บริการ6. เพื่อดาเนินการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการฯ7.
เพื่อรวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ในการดาเนินงานการจัดการความรู้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายใน
สานักฯ และประยุกต์ใช้8.เพื่อบุคลากรของสานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทางาน
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12. กลุ่มเป้าหมาย
1.บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 8,000 คน 2.บุคลากรของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 22 คน
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ
3. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับสืบค้น
4. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
5. ล็อคเกอร์เก็บของสาหรับผู้ใช้บริการ
6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา
7. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดหาวัสดุเพื่อการดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
10. ค่าบริการโทรศัพท์
11. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
12. จัดซื้อวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
13. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์
14. กิจกรรม หรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้บริการ
15. สารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสานักวิทยบริการฯ
16. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-Library
17. จัดหาวัสดุดาเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ
18. โครงการจัดการความรู้
19. โครงการ Happy Workplace
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

เครื่อง
ชุด
ชุด
ระบบ
หลัง
เครื่อง
รายการ
รายการ
รายการ
เดือน
รายการ
รายการ
ชื่อเรื่อง
ครั้ง
เรื่อง
ฐาน
ดวง
คน
คน

2
2
1
1
6
1
70
8
30
12
2,000
6
188
4
1
1
6,000
22
22

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

80
80
80

ร้อยละ

90

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
104205010131

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI
Lumens
คุณสมบัติทั่วไป
1. ความสว่างไม่น้อยกว่า : 3,000
ANSI Lumens
2. ความละเอียด : 800x600 (SVGA)
3. ค่า Contrast : 15,000:1
4. ขนาดภาพ : 30-350 นิ้ว
5. รับประกัน 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ราคา
14500 จานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน
29,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 29,000.00
บาท

จานวนเงิน
29,000.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
29,000.00

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
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2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบนิทรรศการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับ
สืบค้น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ
คุณสมบัติทั่วไป
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้
1. โทรทัศน์สี LED ขนาดจอภาพ 55
นิ้วระดับ Full HD มีความละเอียด
หน้าจอ 1920×1080 Pixels รองรับ
การแสดงผลภาพ 3DรองรับDigital
TV มีระบบ ปฏิบัติการ Android TV
มีระบบ WIFI มีช่องรับสัญญาณ
Component มีช่องสัญญาณ Video
Line In และช่องสัญญาณ HDMI
2. ขาตั้งโทรทัศน์แบบมีชั้นวางเครื่อง
เล่น DVD และมีล้อเลื่อนสามารถ
เคลื่อนย้ายได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

56,300.00

56,300.00

0.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ ราคา 50,000 จานวน 2
ชุด รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ ราคา 50000 จานวน 2
ชุด รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
จัดซื้อชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับ
สืบค้น
รายละเอียดย่อยครุภัณฑ์
ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับสืบค้น
Notebook 8-10 ที่นั่ง ประกอบไป
ด้วย
1. โต๊ะประชุม 1 ชุด
รวม
23,400 บาท
2. เก้าอี้สานักงาน 10 ตัว รวม
32,900 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
โต๊ะประชุม
1. ขนาด 400(W) x 145(D) x 74(H)
cm. โต๊ะแต่ละด้านมีความลึก 71
cm.
2. กลางโต๊ะมีช่องสาหรับร้อยสายไฟ
ขึ้นมาได้
3. ติดตั้ง miniscreen เพื่อปรับเป็น
โต๊ะทางานกลุ่ม
4. หน้าโต๊ะไม้พาร์ติเคิลบอร์ดหนา 25
มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน
5. ขาโต๊ะและคานกลางผลิตจากเหล็ก
กล่อง 3"x1.5" หนา 2.3 มม.
6. รางเก็บสายไฟทาจากเหล็กแผ่น
PCC พับขึ้นรูป
7. ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่าน
การทาความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน
เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม

-4เก้าอี้สานักงาน
1. เก้าอี้พนักพิงต่า ไม่มีที่ท้าวแขน
2. ขนาด 520(กว้าง) x 620(ลึก) x
920-1,040(สูง) มิลลิเมตร
3. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับ
ระดับสูงต่าได้
4. หุ้มหนังเทียม
5. ขาผลิตจากอลูมิเนียมปัดเงา 5
แฉก รับน้าหนักได้ดี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,300 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับสืบค้น
Notebook ราคา 56,300 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 56,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00
บาท

104205010431

4. ระบบให้บริการสืบค้น
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เคลื่อนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับสืบค้น
ราคา 56300 จานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 56,300.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
จัดซื้อระบบให้บริการสืบค้น
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย
รายละเอียดย่อยครุภัณฑ์
ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
ประกอบไปด้วย
1.เครื่องลูกข่ายพร้อมตู้ตั้งพื้น (Kiosk)
10 ชุด
รวม 1,550,000 บาท
2. เครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง รวม
90,000 บาท
3. ระบบจัดการเครื่องลูกข่าย 1ระบบ
รวม 340,000 บาท
คุณสมบัติครภัณฑ์
1 เครื่องลูกข่ายพร้อมตู้ตั้งพื้น
(Kiosk)แต่ละชุดประกอบไปด้วย
1.1 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ มี
รายละเอียดดังนี้
1.1.1 มีหน่วยประมวลผลเป็น Intel
Core i3 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.10
GHzและมีลักษณะการระบายความ
ร้อนโดยไม่ใช้พัดลม (Fanless)
1.1.2 ติดตั้งหน่วยความจาที่เทียบเท่า
หรือดีกว่า DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB
1.1.3 ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ในรูปแบบ
SSD มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 GB
1.1.4 มีพอร์ทรองรับการแสดงผล
แบบ HDMI และ VGA
1.1.5 มีช่องรองรับการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์แบบ USB ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
1.1.6 มีพอร์ทสาหรับการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย ที่ความเร็ว
10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า
1.1.7 รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
แบบไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11g

1,980,000.0
0

1,980,000.00

0.00

0.00

0.00

-5หรือดีกว่า
1.1.8 รองรับระบบปฏิบัติการ
Windows 10 IoTหรือดีกว่า
1.2 ติดตั้งระบบการแสดงผลจอล่าง
พร้อมระบบสัมผัสมีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 มีขนาดของจอแสดงผลไม่ต่า
กว่า 21.5 นิ้ว สามารถแสดงภาพที่
รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x
1080 จุด
1.2.2 เทคโนโลยีแสดงภาพเป็นแบบ
LED แสดงภาพได้ไม่น้อยกว่า 16
ล้านสี
1.2.3 มีความคมชัดไม่น้อยกว่า 1000
: 1 (Contrast Ratio)
1.2.4 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 250
cd/m2
1.2.5 ระบบสัมผัส ชนิด Projective
Capacitive รองรับการสัมผัส 10 จุด
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน
1.2.6 ความไวในการตอบสนองของ
แผ่นสัมผัส น้อยกว่า 10 ms
1.3 ติดตั้งระบบแสดงผลจอบน มี
รายละเอียดดังนี้
1.3.1 มีขนาดของจอภาพแสดงผลไม่
ต่ากว่า 23 นิ้ว สามารถแสดงภาพที่
รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x
1080
1.3.2 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 250
cd/m2
1.3.3 มีความคมชัดไม่น้อยกว่า 1000
:1
1.4 โครงสร้างตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 โครงตู้ทาด้วยเหล็ก หรือวัสดุที่
ดีกว่า
1.4.2 ติดตั้ง สวิทซ์สาหรับเปิดปิดการ
ใช้งานของตู้
1.4.3 ติดตั้งกุญแจแบบ Master Key
ป้องกันเข้าถึงอุปกรณ์ภายในตู้
1.4.4 ติดตั้งลาโพงกาลังขับไม่น้อย
กว่า 10W จานวน 2 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท

104205010531

5. ล็อคเกอร์เก็บของสาหรับ
ผู้ใช้บริการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน

รายการครุภัณฑ์
1. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่
ราคา 1,980,000 จานวน 1 รายการ
รวมเป็นเงิน 1,980,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
1,980,000.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
จัดซื้อล็อคเกอร์เก็บของสาหรับ
ผู้ใช้บริการ 15 ประตู พร้อมที่ใส่รหัส
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นล็อคเกอร์เก็บของขนาดไม่น้อย
กว่า 15 ช่อง
2.แต่ละช่องจะต้องมีกุญแจแบบใส่
รหัสจากผู้ใช้งานเองได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ล็อคเกอร์ 15 ประตู พร้อมที่ใส่
รหัส ราคา 25,000 จานวน 6 หลัง
รวมเป็นเงิน 150,000.00 บาท

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

-6-

104205010631

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000.00
บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. ล็อคเกอร์เก็บของสาหรับ
ผู้ใช้บริการ ราคา 150000 จานวน 1
รายการ รวมเป็นเงิน 150,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา
คุณสมบัติทั่วไป
1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 40 หน้าต่อนาที
3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์
ชนิด LED ขาวดา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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7. จัดหาทรัพยากรสื่อโสต
ทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

41,000.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

20,000.00

15,000.00

5,000.00

0.00

70,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา ราคา
41,000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
41,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 41,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED
ขาวดา ราคา 41000 จานวน 1
เครื่อง รวมเป็นเงิน 41,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 41,000.00
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาทรัพยากรสื่อ
โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าวัสดุ
40,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - มิถุนายน
2560

104205010852

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ

-7สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 70,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - มีนาคม
2560

104205010952

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดาเนินการสานักวิทยบริการ
ฯ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ 50,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท

50,000.00

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าบริการโทรศัพท์
12 เดือน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
2560

104205011052

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ค่าบริการโทรศัพท์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
2560
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104205011152

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดาเนินงานบริการสารสนเทศ จัดซื้อ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ไม่
น้อยกว่า 2,000 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,460บาท

1,845,460.0
0

461,365.00

461,365.00

461,365.00

461,365.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

215,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

65,000.00

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
2560

104205011252

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. จัดซื้อวัสดุซ่อม
บารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุซ่อม
บารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
จานวน 6 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม - ธันวาคม 2559

104205011352

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสือพิมพ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดาเนินงานบริการสารสนเทศ บอกรับ
เป็นสมาชิกวารสาร 170 ชื่อเรื่อง
บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ 18
ชื่อเรื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท
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เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
2560

104205011452

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14. กิจกรรมหรือนิทรรศการ
และรณรงค์การเข้าใช้บริการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1. จัดหาวัสดุเพื่อการดาเนินงาน
บริการสารสนเทศ
กิจกรรม นิทรรศการ และรณรงค์การ
เข้าใช้บริการบริการ 4 ครั้ง 40,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานนอก
เวลาในการเพื่อให้บริการการเข้าใช้
63,600 บาท

103,600.00

25,900.00

25,900.00

25,900.00

25,900.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

12,840.00

0.00

12,840.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,600 บาท
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - สิงหาคม
2560

104205011552

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
15. สารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการของสานักวิทย
บริการฯ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
วัสดุ
5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2560

104205011652

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
16. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล

ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค
รายละเอียด : บอกรับสมาชิกการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon eLibrary จานวน 1 ฐาน (รายปี)
ค่าสาธารณูปโภค 12,840 บาท

- 10 สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2560

104205011752

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
17. จัดหาวัสดุดาเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag RFID
ติดตัวเล่มหนังสือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาวัสดุดาเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัว
เล่มหนังสือ 6,000 ดวง ราคาดวงละ
15 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ดาเนินกิจกรรม
จัดการความรู้ของหน่วยงาน
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม 10,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน
8,000
บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
1,000 บาท
วัสดุ
6,000 บาท

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559

104205011852

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
18. ดาเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาทถ้วน
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม - มีนาคม 2560

104205011952

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19. โครงการสร้างเสริมสุข
ภาวะ Happy Workplace

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ

- 11 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน

รายละเอียด : จัดหาวัสดุ 10,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทถ้วน

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 - มีนาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

4,871,20
0.00

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ

3. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาหรับสืบค้น

4. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลื่อนที่

5. ล็อคเกอร์เก็บของสาหรับผู้ใช้บริการ

6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา

7. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดชมสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบนิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดโต๊ะประชุมกลุ่ม
สาหรับสืบค้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ล็อคเกอร์เก็บของ
สาหรับผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องพิมพ์ แบบ
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาทรัพยากรสื่อ
โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

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)

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

30.00

20.00

20.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

0.00

รายการ

4.00

4.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

- 12 9. จัดหาวัสดุเพื่อการดาเนินการสานักวิทย
บริการฯ
10. ค่าบริการโทรศัพท์
11. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

12. จัดซื้อวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
13. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์

14. กิจกรรมหรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้า
ใช้บริการ
15. สารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
สานักวิทยบริการฯ

16. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
Matichon e-Library

17. จัดหาวัสดุดาเนินงานบริการสารสนเทศ Tag
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ

18. ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน

19. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy
Workplace

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบริการโทรศัพท์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุซ่อม
บารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสือพิมพ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารวจความพึง
พอใจในการให้บริการของสานักวิทย
บริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับสมาชิกการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon eLibrary
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ดาเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID
ติดตัวเล่มหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการจัดการ
ความรู้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะ Happy Workplace
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

รายการ

15.00

15.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

3.00
80.00

3.00
80.00

3.00
80.00

3.00
80.00

รายการ

500.00

500.00

500.00

500.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

รายการ

6.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

47.00

47.00

47.00

47.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

กิจกรรม

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

22.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

คน

11.00

11.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

80.00

0.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากร
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น4.
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทางาน
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
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18. การติดตามผล
1. สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
3.หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
การจัดกิจกรรมอาจไม่เป็นตามกาหนด
การเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามกาหนด

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
พิจารณาจากตัวแทนจาหน่ายหลายๆ ราย เพื่อให้ได้ราคาในวงเงิน
และคุณสมบัติครุภัณฑ์ครบถ้วน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง
กาหนดผู้รับผิดชอบหลักตามกิจกรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
5. กิจกรรมหลัก 0421003, โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (60A6000005)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่
กาหนด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง รองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อเป้าหมายหลักคือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริการของบุคลากรจากการเข้าร่วมประชุม อบรม
ศึกษาดูงาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

22

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความรู้ในหน้าที่
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

204210030921

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและมี
ความสุขในการทางาน

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รายละเอียด :
ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าเบี้ยเลี้ยง 240
บาทx22คนx3วัน=15,840 บาท
ค่าที่พัก 700บาทx22คนxคืน=
15,400 บาท
ค่าพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิง) 6,220
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
37,460
บาทถ้วน

37,460.00

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60-มี.ค.60)
37,460.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.60-มิ.ย.60)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.60-ก.ย.60)
0.00

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม 2560-มีนาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

37,460.0
0

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ทักษะและสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ความรู้ในหน้าที่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

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
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานจากการอบรมหรือศึกษาดูงาน
2. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองจนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกาลังความสามารถ
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจา
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณรายได้ที่จัดสรรให้อาจไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินสมทบ

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0430105, โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดาริ (60A6000007)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสารสนเทศท้องถิ่น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ, เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริในการดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทุกด้านของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งนา ป่าไม้ ที่ทากินของราษฎร์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการ
พัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งนา ตลอดจนฟื้นฟูป่า และใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลียงสัตว์โดยใช้เงิน
จากการบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการดาเนินการ ซึ่งโครงการต่างๆ จะเป็นตัวอย่างที่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่าย
พัฒนาสามารถเยี่ยมชม ชมการสาธิต เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ได้ ดังนันเพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่และสืบสานโครงการ
พระราชดาริ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นสมควรดาเนินโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสาน
โครงการพระราชดาริ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
และผู้ใช้บริการของสานักวิทยบริการ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ 2. เป็นการเทิดพระเกียรติของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ทราบในวงกว้าง
และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป
12. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและผู้ใช้บริการ จานวน 200 คน
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

200

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ 1ครัง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสินภายในระยะเวลาที่กาหนด

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

104301050552

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดาริ

ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ตอบแทน,ใช้สอย
,วัสดุ
รายละเอียด : จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดาริ 1 ครัง
ค่าวิทยากร
1คนx1,200
บาทx7ชม. = 8,400 บาท
ค่าพาหนะ
= 1,200 บาท
ค่าอาหารว่าง
200 คนx15
บาทx2มือ= 6,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ
= 2,000 บาท
วัสดุ
= 2,400 บาท

20,000.00

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/
สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0404, กลยุทธ์ที่ 4 บริการ
วิชาการแก่ชุมชนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559-ธันวาคม
2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเป็นเงินทังสิน
ถ้วน

แผนการปฏิบัติงาน
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

20,000.0
0

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่
โครงการพระราชดาริ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชดาริ 1ครัง
ตัวชีวัดเชิงคุณภาพ : 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. สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดาริ 2. ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นที่ทราบในวงกว้างและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป

17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม

-3-

18. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและชีวิตประจาวัน
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ผู้ร่วมกิจกรรมอาจไม่ได้ตามเป้า

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(งานสารสนเทศท้องถิ่น สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กิจกรรมหลัก 0420502, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ (60A6000008)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การบริหารงานทุกอย่างในสานักฯ ซึ่งเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสานักฯ ไม่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตระหนักถึงการบริหารงานว่าเป็นงานที่มีความสาคัญมาก จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดย
การการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของภายในสานักฯ ที่เอื้อต่อการศึกษา ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
และการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสาเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการของสานักฯ
11. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในสานักวิทยบริการฯ ให้สวยงาม สะดวก สบาย เหมาะสมกับการเป็นแหล่ง
เรียนรู้
12. กลุ่มเป้าหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 8,000 คน
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการให้บริการ
เชิงคุณภาพ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ครั้ง

1

-21. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

204205020121

1. พัฒนาสถานที่
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ให้บริการ

ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 120,000
บาท
จ้างเหมาบริการปรับสภาพภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในสานักวิทย
บริการฯ 120,000 บาท

120,000.00

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.60-มี.ค.60)
120,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.60-มิ.ย.60)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.60-ก.ย.60)
0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาทถ้วน

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0606, กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
พื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มีนาคม 2560
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

120,000.
00

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ให้บริการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับสภาพภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในสานักวิทยบริการฯ
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

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะดวก สบาย เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล

สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
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กระบวนการให้บริการ

19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามกาหนด

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ
4. งาน/โครงการ งานให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0430103, การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (60A6000009)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการบริการวิชาการ สานักงานผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ, เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการและ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ภารกิจหนึ่งของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามภารกิจจึงจัด
โครงการดาเนินการให้บริการทางวิชาการด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่านเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเชิงวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยา
11. วัตถุประสงค์
1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ด้านห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการส่งเสริมการอ่าน
2. เป็นการแสดงความรบผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสานักวิทยบริการฯ
12. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน จานวน 100 คน
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13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 1 ครั้ง
2. จัดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดการห้องสมุด
ในชุมชน”
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานที่รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ครั้ง

100
2

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
104301032052

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบรรยายทาง
วิชาการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/
สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0403, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-กุมภาพันธ์
2560

104301032152

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนา
หน่วยงาน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ในประเทศ/หรือ
ต่างประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
04, เพิ่มขีดความสามารถ
ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน/
ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/
สากล

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
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

จานวนเงิน
50,000.00

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

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
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาทถ้วน

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0403, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
0.00

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มิถุนายน 2560
สถานที่ดาเนินการ
ชุมชน ท้องถิ่น ของจังหวัด
ลพบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง

รวม 100,000.00
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15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ

2. โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น ใน
ประเทศ/หรือต่างประเทศ

ตัวชี้วดั (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. เป็นการให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนผู้ด้อยโอกาส
3. มหาวิทยาลัยโดยสานักวิทยบริการฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
หลังการดาเนินงานแล้วผู้รบั บริการอาจไม่นาไปใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ดาเนินการตรวจติดตามภายหลังการดาเนินกิจกรรม

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(คณะกรรมการบริการวิชาการ สานักงาน
ผู้อานวยการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กิจกรรมหลัก 0420501, โครงการดาเนินงานสานักวิทยบริการฯ (60A6000010)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงปริมาณ : จานวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ, เชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสาเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ
11. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับการให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.
เพื่อซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ
12. กลุ่มเป้าหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 8,000 คน

13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
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ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น หน้าจอสัมผัส
4. เครื่องปรับอากาศ
5. ที่แขวนหนังสือพิมพ์
6. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
7. รถเข็นหนังสือ
8. หุ่น
9. เก้าอี้สานักงาน
10. จ้างเหมาบริการ ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กฯ และค่าวัสดุ
11. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
12. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
13. โต๊ะหมู่บูชา
14. ตู้โชว์ ขนาด 800 x 400 x 1,900 มม.
15. ตู้โชว์ ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม.
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
คัน
ตัว
ตัว
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
ชุด
ตู้
ตู้

4
1
8
8
4
4
2
2
25
2
1
75
1
1
1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90

14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
204205010131

ชื่อกิจกรรมย่อย
1. จัดหาครุภัณฑ์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

204205010231

2. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
สีหน้ากว้าง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 11,280 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,120 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

45,120.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
45,120.00

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

99,000.00

99,000.00

0.00

0.00

0.00

คุณสมบัติทั่วไป
1. โครงสร้างเป็นสแตนเลส
2. ตัวบอร์ดหุ้มผ้ากามะหยีสีน้าเงิน
หรือสักหลาด
3. ขาตั้งเดี่ยวเป็นสแตนเลส
4. ตัวบอร์ดมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง
60 X ยาว 80 X สูง 170 เซนติเมตร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,120 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ราคาชุดละ
11,280 บาท จานวน 4 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,120.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,120.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์
ราคา 11280 จานวน 4 ชุด รวมเป็น
เงิน 45,120.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,120.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง
จานวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 99,000 บาท

-3สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (Ink
Jet) ด้วยเทคโนโลยีความร้อน
2. รองรับวัสดุงานพิมพ์แบบม้วน ที่มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (A1)
3. ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 2400 x 1200 dpi
4. สามารถพิมพ์งานแบบไร้ขอบได้
5. รองรับเทคโนโลยีการผสมสีสาหรับ
งานพิมพ์ ชนิดหมึกพิมพ์พิกเมนท์
(Pigment) กันน้าทุกสี จานวนไม่น้อย
กว่า 6 เฉดสี หรือดีกว่า
6. สามารถพิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิด
เช่น กระดาษเคลือบ กระดาษโฟโต้
เคลือบเงา ฟิลม์ใส กระดาษไข และ
สามารถตัดกระดาษได้อัตโนมัติ
7. มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 256
MB
8. สามารถเชื่อมต่อผ่านสาย USB 2.0
และมีอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเชื่อมต่อ
ผ่านทางเครือข่าย 10/100 BaseT/TX เป็นอย่างน้อย
9. สามารถใช้งานได้กับ
ระบบปฏิบัติการ Windows :
XP/Vista/7/8/Server 2003 R2,
Windows Server 2008 (32/64bit),
Server 2012 (64bit) Macintosh
OSX 10.6.8 - OS10.9.X
10. มีขาตั้งเครื่องพิมพ์ที่สามารถ
รองรับน้าหนักเครื่องพิมพ์ได้
11. ต้องมีซอฟท์แวร์ของแท้สาหรับ
การออกแบบและพิมพ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มาพร้อมเครื่องพิมพ์
12. การรับประกันอะไหล่และการ
บริการซ่อมบารุง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม
ณ สถานที่ติดตั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีหน้า
กว้าง 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ
99,000 บาท จานวน 1 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 99,000.00
บาท
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3. จัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น
หน้าจอสัมผัส
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ราคา
99000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
99,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 99,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส จานวน 8 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Allin-One มีหน่วยประมวลผลกลาง

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

-4สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(CPU) ของ Intel ไม่ต่ากว่ารุ่น corei3 โดยมีความเร็วหน่วยประมวลผล
กลางสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2. มีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 4
GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ
10/100/1000 หรือดีกว่า และ
สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย
(Wireless) ได้
6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7. มีจอภาพแบบสัมผัส (Touch
Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว
8. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 8 หรือดีกว่า
9. รับประกัน 3 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น
หน้าจอสัมผัส ราคาเครื่องละ 30,000
บาท จานวน 8 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 240,000.00
บาท
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4. จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น
หน้าจอสัมผัส ราคา 30000 จานวน 8
เครื่อง รวมเป็นเงิน 240,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 240,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
จานวน 8 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 23,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน
2. ขนาดไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
4. เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอก
อากาศ
5. ทาการติดตั้งตามจุดที่กาหนดอย่าง
เรียบร้อยและเหมาะสม โดยมีสวิตซ์
เปิดปิดและกล่องควบคุมอุณหภูมิ
ประจาแต่ละเครื่อง
6. รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 1 ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท
รายการครุภัณฑ์

188,000.00

188,000.00

0.00

0.00

0.00

-51. เครื่องปรับอากาศ ราคาเครื่องละ
23,500 บาท จานวน 8 เครื่อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 188,000.00
บาท
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5. จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวน
หนังสือพิมพ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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6. จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ราคา
23500 จานวน 8 เครื่อง รวมเป็นเงิน
188,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 188,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ที่
แขวนหนังสือพิมพ์
จานวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 2,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท

8,400.00

8,400.00

0.00

0.00

0.00

45,600.00

45,600.00

0.00

0.00

0.00

คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. วัสดุ : ไม้ยางพารา
2. สี : สัก สักเข้ม
3. ขนาด : 49x70x142 ซม.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ราคาชุดละ
2,100 บาท จานวน 4 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,400 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,400.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ราคา
2100 จานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน
8,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,400.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ชุดชม
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
จานวน 4 ชุด
ราคาชุดละ 11,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600 บาท
คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. โทรทัศน์สี LED ขนาด 32 นิ้ว
จานวน 4 เครื่อง พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี
ที่มีช่องต่อสัญญาณ Output AV,
COMPONENT, S-VDO, และ
COXIAL
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ราคาชุดละ 11,400 บาท จานวน 4
ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,600.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
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7. จัดหาครุภัณฑ์รถเข็น
หนังสือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา ราคา 11400 จานวน 4
ชุด รวมเป็นเงิน 45,600.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 45,600.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์รถเข็น
หนังสือ
จานวน 2 คัน
ราคาคันละ 5,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท

11,400.00

11,400.00

0.00

0.00

0.00

8,881.00

8,881.00

0.00

0.00

0.00

คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. รถเข็นหนังสือ วางหนังสือได้ 2
ด้าน มี 3 ระดับชั้น
2. ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่ต่ากว่า
42 x 67 x 97 ซม.
3. มีแผ่นเหล็กบางปิดที่ปลายชั้นของ
หัวท้าย ทาด้วยแผ่นเหล็กบาง
ประมาณ 4 มม.
4. โครงของรถเป็นเหล็กกล่องขนาด
3/4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
เชื่อมติดกันทั้ง 3 ชั้น ทาการเจียรอย
เชื่อมให้เรียบ
5. ล้อรถเข็นเป็นล้อของยาง ลูก
ล้อเลื่อนได้
6. ชั้นที่วางหนังสือ ทั้ง 3 ชั้นทาด้วย
แผ่นเหล็กบาง หนา 6 มม. ทาการ
เชื่อมต่อกับ โครงของรถเข็นทั้งสอง
ด้าน แล้วทาการเจียรลบรอยเชื่อมให้
เรียบร้อย
7. การทาสีให้ พ่นและเคลือบสีด้วยวิธี
ล้างเคลือบฟอสเฟตกันสนิมพ่นสีด้วย
สี EPOXY สีเทาเงากึ่งเทาด้าน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. รถเข็นหนังสือ ราคาชุดละ 5,700
บาท จานวน 2 คัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 11,400.00
บาท
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8. จัดหาครุภัณฑ์หุ่นคน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค

รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์รถเข็นหนังสือ ราคา 5700
จานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 11,400.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 11,400.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์หุ่น
จานวน 2 ตัว
ราคาชุดละ 4,440.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,881 บาท
คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. หุ่นโชว์เต็มตัวชายไฟเบอร์กลาส
2. หุ่นโชว์เต็มตัวหญิงไฟเบอร์กลาส
3. สีดา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,881 บาท
รายการครุภัณฑ์

-7อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

204205010931

9. จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด
800 x 400 x 1,900 มม.
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,881.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์หุ่นคน ราคา 4440.50
จานวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 8,881.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,881.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์
จานวน 1 ตู้
ราคาตู้ละ 6,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน

คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. ตู้โชว์ดาวน์ไลท์
ขนาด 800 x 400 x 1,900 มม.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้โชว์ ราคาชุดละ 6,500 บาท
จานวน 1 ตู้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559

รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,500 บาท

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
204205011031

1. หุ่น ราคาตัวละ 4,440.50 บาท
จานวน 2 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,881 บาท

10. จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้
สานักงาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ตู้โชว์ ราคา 1 จานวน
6500 ตัว รวมเป็นเงิน 6,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 6,500.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้
สานักงาน
จานวน 25 ตัว
ราคาตัวละ 2,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. เก้าอี้สานักงาน ที่นั่งปรับระดับสูงต่าได้
2. ขนาด W55 x D58 x H86-98
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เก้าอี้สานักงาน ราคาตัวละ 2,400
บาท จานวน 25 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 60,000.00
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน ราคา
2400 จานวน 25 ตัว รวมเป็นเงิน
60,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 60,000.00
บาท

6,500.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00
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11. จ้างเหมาบริการ ซ่อม
บารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่วน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ประปา และค่าวัสดุ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 89,500
บาท
จ้างเหมาบริการ ซ่อมบารุงครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ส่วนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ
89,500บาท

89,500.00

0.00

44,750.00

44,750.00

0.00

218,400.00

0.00

218,400.00

0.00

0.00

28,719.00

0.00

28,719.00

0.00

0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 89,500บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม-มิถุนายน 2560

204205011221

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล

ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าใช้สอย 218,400
บาท
ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ218,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,400 บาท

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2560

204205011321

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
13. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน

วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : วัสดุ
รายละเอียด : จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดาเนินงานบริการสารสนเทศ จัดซื้อ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ไม่
น้อยกว่า 75 รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,719.00 บาท

-9ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม – มีนาคม 2560

204205011431

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
14. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะหมู่
บูชา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2559

204205011531

สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
15. จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์
ขนาด 500 x 500 x 1,800
มม.
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
01, ยกระดับการผลิต
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
ภูมิภาคอาเซียน/สากล
สอดคล้องกับกลยุทธ์
0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม – ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะ
หมู่บูชา จานวน 1 ชุด
ราคาชุดละ 8,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

8,500.00

8,500.00

0.00

0.00

0.00

คุณสมบัติทั่วไป
โครงสร้างเป็นไม้ จานวน 9 ตัว
ขนาด 9x14 นิ้ว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะหมู่บูชา ราคาชุดละ 8,500
บาท จานวน 1 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะหมู่บูชา ราคา 8500 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 8,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,500.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์
รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์
ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม.
จานวน 1 ตู้
ราคาตู้ละ 8,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท
คุณสมบัติครุภัณฑ์
1. ตู้โชว์ดาวน์ไลท์
ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ตู้โชว์ ราคาชุดละ 8,500 บาท
จานวน 1 ตู้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 500 x 500 x
1,800 มม. ราคา 8500 จานวน 1 ตัว
รวมเป็นเงิน 8,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 8,500.00
บาท

รวม

1,066,52
0.00

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2559

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2560

- 10 1. จัดหาครุภัณฑ์บอร์ดประชาสัมพันธ์

2. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง

3. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สืบค้น หน้าจอสัมผัส

4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

5. จัดหาครุภัณฑ์ที่แขวนหนังสือพิมพ์

6. จัดหาครุภัณฑ์ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
การศึกษา
7. จัดหาครุภัณฑ์รถเข็นหนังสือ

8. จัดหาครุภัณฑ์หุ่นคน

9. จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 800 x 400 x
1,900 มม.
10. จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้สานักงาน

11. จ้างเหมาบริการ ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ

12. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

13. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

14. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะหมู่บูชา
15. จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์ ขนาด 500 x 500 x
1,800 มม.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น หน้าจอ
สัมผัส
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ที่
แขวนหนังสือพิมพ์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ชุดชม
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์
รถเข็นหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์หุ่น
คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์ตู้โชว์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์เก้าอี้
สานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ้างเหมาบริการ
ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส่วนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โต๊ะหมู่บูชา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์ตู้โชว์
ขนาด 500 x 500 x 1,800 มม.

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)

ชุด

4.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

8.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

8.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

4.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

4.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

คัน

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัว

2.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัว

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ตัว

25.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

รายการ

0.00

75.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ชุด
ร้อยละ

1.00
80.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัว

1.00

0.00

0.00

0.00
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ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
แบบสอบถาม
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
พิจารณาจากตัวแทนจาหน่ายหลายๆราย เพื่อให้ได้ราคาในวงเงิน
และคุณสมบัติทางครุภัณฑ์ครบถ้วน

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. กิจกรรมหลัก 0420502, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งการเรียนรู้ (60A6000011)
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)
[ X ] ท (ทันสมัย)
8. สอดคล้องกับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงคุณภาพ : ผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
9. การบูรณาการโครงการกับ
[ ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา
[ ] การวิจัย
[ X ] การปฏิบัติงาน
[ ] อื่นๆ
10. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การบริหารงานทุกอย่างในสานักฯ รวมทั้งอาคาร
สถานที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพ
ภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยการจัดโครงการปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ที่เอื้อต่อ
การศึกษา ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสาเร็จและรู้สึก
คุ้มค่าที่ได้ใช้บริการของสานักฯ
11. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงสภาพห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ของสานักวิทยบริการฯ ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้
12. กลุ่มเป้าหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 8,000 คน
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ สานักวิทยบริการฯ
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

90
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14. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก
104205020132

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1. ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สานักวิทย
บริการฯ

สิ่งก่อสร้าง
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สานักวิทยบริการฯ 1
งาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,137,200 บาทถ้วน

1,137,200.0
0

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
06, ยกระดับการบริหาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กบั ผลสัมฤทธิ์
ในการดาเนินงาน

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.59-ธ.ค.59)
1,137,200.00

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

สอดคล้องกับกลยุทธ์
0606, กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
พื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม-ธันวาคม 2559
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

1,137,20
0.00

15. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศนวัสดุ สานักวิทย
บริการฯ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปรับปรุงห้องบริการ
โสตทัศนวัสดุ สานักวิทยบริการฯ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ของสานักวิทยบริการฯ

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)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

80.00

0.00

0.00

0.00

ได้รับการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้

17. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
18. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามกาหนด

กาหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ
(สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตาแหน่ง..........................................
………/……………../……………

