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

10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ

-2-

11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

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

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ไตรมาส

6,000
4

ร้อยละ
ร้อยละ

90
90

ร้อยละ

100

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

103108030252

1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน
2562

103108030352

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

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

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

40,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
20,000.00

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

300,000.00

100,000.00

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

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

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

-3103108030452

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

103108030552

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

103108030652

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

103108030752

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

103108030852

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

103108030952

8. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon
e-Library
ระยะเวลาดาเนินการ

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

90,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

1,837,240.00

700,000.00

700,000.00

437,240.00

0.00

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

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

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

150,000.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

37,500.00

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

115,000.00

28,750.00

28,750.00

28,750.00

28,750.00

14,000.00

14,000.00

0.00

0.00

0.00

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

-4มกราคม 2562 – มีนาคม
2562

103108031052

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

103108031152

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

103108031252

11. บริการสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562

103108031352

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

103108031452

13. ดาเนินกิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562

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

90,000.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

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

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

5,000.00

2,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

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

15,280.00

15,280.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

7,500.00

0.00

5,000.00

2,500.00
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สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

14. ดาเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

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

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108031652

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

103108031752

16. ค่าบารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 2562

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

104,300.00

50,000.00

54,300.00

0.00

0.00

374,500.00

0.00

0.00

0.00

374,500.00

-6สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

3,310,320.
00

16. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

2. ดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ดาเนินการสานักวิทยบริการฯ

4. จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ
และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น

5. จัดหาวัสดุซ่อมบารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ
6. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์

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

9. จัดหา Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ

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

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

รายการ

50.00

25.00

25.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

ครั้ง

5.00

3.00

2.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

รายการ

1000.00

500.00

500.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

รายการ

5.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

50.00

50.00

50.00

50.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ครั้ง

3.00

3.00

3.00

1.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

ฐาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

5000.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

กิจกรรม

0.00

2.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง
ร้อยละ

3.00
90.00

3.00
90.00

3.00
90.00

3.00
90.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

-713. ดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน

14. ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน

15. กิจกรรม Green library : เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

16. ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

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

คน

22.00

0.00

22.00

22.00

ร้อยละ

90.00

0.00

90.00

90.00

คน

0.00

22.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

90.00

0.00

0.00

กิจกรรม

1.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

0.00

1.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

90.00

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

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

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
กาหนดปฏิทนิ การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ ให้ชัดเจนเป็น
งานทีส่ ามารถดาเนินการได้ล่วงหน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0221112, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (62A6000003)
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
7. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กลุ่มเป้าหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 6,000 คน
9. รูปแบบกิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
13.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
0404, ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีศักยภาพการเป็นที่พึ่งของสังคม (SO)
14. ตัวชี้วัดความสาเรจจของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

-21. โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

เครื่อง

4

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

จานวนเงิน

1022111201
31

1. โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
(4 เครื่อง x 171,200 บาท) =
684,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,800 บาท
รายละเอียด
1. LED Table Touchscreen ขนาด
55” หรือดีกว่า
2. จอภาพ LED Display 1920 x
1080 full HD หรือดีกว่า
3. มีอัตราส่วนความคมชัด (Contrast
Ratio) ไม่น้อยกว่า 5000:1
4. มีความสว่าง (Brightness) ไม่น้อย
กว่า 500 (cd/m²)
5. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz
6. มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ากว่า 8
GB
7. HDD ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หรือ ชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB
หรือดีกว่า
8. 10 Point Touch IR MultiTouch Touchscreen
9. มีช่องเชื่อมต่อ : HDMI ไม่น้อยกว่า
1 ช่อง, VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง,
Audio 3.5 mm Socket ไม่น้อยกว่า
1 ช่อง, ช่องต่อ USB สาหรับการ
ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
10. Stereo Speaker ไม่น้อยกว่า 10
watts
11. Ethernet Network RJ-45 LAN
Port with 802.11/b/g/n หรือดีกว่า
12. มี Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,
ac) และ Bluetooth หรือดีกว่า
13. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft
Windows 10 64bit หรือดีกว่า
14. โต๊ะสาหรับจอขนาด 55-75 นิ้ว
- วัสดุผลิตจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า
1.5 มิลลิเมตร ออกแบบสาหรับ
จอภาพขนาด 55-75 นิ้ว
- มีความสูงจากพื้น 750 มิลลิเมตร
และสามารถปรับระดับได้ถึง 1100
มิลลิเมตร
- รางปลั๊กไฟ ขาปรับ
15. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อม
จัดส่ง ติดตั้งและอบรมการใช้งาน

684,800.00

ระยะเวลาดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562

รายการครุภัณฑ์
1. โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัส ราคา

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
684,800.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

-3171200 จานวน 4 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 684,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 684,800.00
บาท

รวม

684,800.
00

16. ตัวชี้วัดความสาเรจจของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. โต๊ะอัจฉริยะระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนโต๊ะอัจฉริยะ
ระบบสัมผัสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

เครื่อง

4.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
19. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
20. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

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

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3. ผลผลิต โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. งาน/โครงการ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0310804, โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเน้นให้เกิดศักยภาพการทางานเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย (62A6000006)
6. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้ าประสงค์ที่กาหนด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดาเนินการพัฒ นาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่ อง รองรับ การเปลี่ ย นแปลงด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้ ใช้บ ริการ
เพื่อเป้าหมายหลักคือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เกิด
การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยนาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทางานซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาสานักวิ ทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริการและด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรจากการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก ไปติดต่อราชการ กิจกรรม
ศึกษาดูงานห้องสมุด รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อเน้นให้เกิดศักยภาพในการทางาน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
9. รูปแบบกิจกรรม
เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก ไปติดต่อราชการ กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุด
รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาบุคลากร

10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ

-2-

11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
13.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
0305, ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ST)
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก ไปติดต่อราชการ กิจกรรม
ศึกษาดูงานห้องสมุด รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

22

ร้อยละ

90

ร้อยละ

100

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
แผนการปฏิบัติงาน
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด

103108041252

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด :
1. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา กับ
หน่วยงานภายนอก
2. กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุด
ภายในประเทศ
3. จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ
เน้นให้เกิดศักยภาพในการทางาน
ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร (2 คน x 5 ชม.
1,000 บาท x 2 วัน) = 20,000
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 22 คน x
240 บาท x3 วัน) = 15,840
บาท
ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียน (22 คน x
1,500 บาท) = 33,000 บาท
ค่าที่พัก (จานวน 22 คน x
750 บาท x 2 คืน) = 33,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (22 คน x
180 บาท x 3 วัน) = 11,880
บาท
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม (22
คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน)
= 6,600 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 2,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มิถุนายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวนเงิน
148,480.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61ธ.ค.61)
49,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62มี.ค.62)
49,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62มิ.ย.62)
50,480.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62ก.ย.62)
0.00

-3ค่าพาหนะ (น้ามันเชื้อเพลิง)=
26,160 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,480
บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
103108041352

2. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มิถุนายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

103108041452

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-มิถุนายน
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : -เข้าร่วม
ฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงาน
ภายนอก
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง (จานวน 15 คน x
240 บาท x2 วัน) = 7,200 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าลงทะเบียน (15 คน x
2,000 บาท) = 30,000 บาท
ค่าที่พัก (จานวน 15 คน x
750 บาท x 1 คืน) = 11,250
บาท
ค่าพาหนะ = 170 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,620 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คนๆละ 240
บาท 2 วัน) = 4800 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก ( 10 คนๆละ 800
บาท 1 วัน) = 8000 บาท
ค่าพาหนะ = 2200 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง = 5000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20000 บาท

48,620.00

16,000.00

16,000.00

16,620.00

0.00

20,000.00

8,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

รวม

217,100.00

16. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
2. เข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เดินทางไป
ราชการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

คน

10.00

6.00

6.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

คน

5.00

5.00

5.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

คน

3.00

3.00

4.00

0.00

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

0.00

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองจนเกิดแนวคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ

18. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม

-4-

19. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ประจา
20. ผู้ประเมิน
สานักงานผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรอาจไม่ทราบแหล่งที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับวิชาชีพ

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

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
ควรติดตามการเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ.
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
4. งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมหลัก 0240112, งานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (62A6000007)
6. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่สานักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในด้านการจัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ให้บริการกับผู้ใช้บริการและการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับ
ความสะดวกในการเข้าใช้บริการและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กลุ่มเป้าหมาย
บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวน 6,000 คน
9. รูปแบบกิจกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
13.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
0407, พัฒนาระบบและการประเมินระบบบริหารจัดการ (WT)
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

-2เชิงปริมาณ
1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

รายการ

7

ร้อยละ

90

ร้อยละ

100

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

2024011201
31

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2024011202
31

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานระมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง =
25,000 บาท
รายละเอียด
1. ความสว่างไม่น้อยกว่า : 3,700
ANSI Lumens
2. ความละเอียด : 1280 x 800
(WXGA)
3. ค่า Contrast : 20,000:1
4. พร้อม Wireless USB Dongle
UWA3
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ราคา
25000 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
25,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 25,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : -ค่าครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานระมวลผล
สาหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 4
เครื่อง x 30,000 บาท
รายละเอียด
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี
หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3. มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ากว่า 8
GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)
ชนิด Serial ATA (SATA) หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า2 TB จานวน
1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1
หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ประเภท USB Port ไม่น้อยกว่า 6
ช่อง และประเภท HDMI ไม่น้อยกว่า
1 Port
8. มีอุปกรณ์ เมาส์ คีย์บอร์ด
9. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft

จานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

25,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
25,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

-3Windows 10 หรือดีกว่า
10. มีการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี
11. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC
และ UL
12. จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

2024011203
31

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล สาหรับ
งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระ
มวลผล สาหรับงานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ราคา 30000 จานวน 4
เครื่อง รวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 120,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 1 เครื่อง x
21,000 บาท
รายละเอียด
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่าดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8
แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจา แบบ
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
2. มีหน่วยความจา (RAM) ชนิด
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่ต่ากว่า 8
GB หรือดีกว่า
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 120 GB หรือดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพหรือรองรับความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง
ภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
ประเภท USB Port ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง และประเภท HDMI หรือ VGA
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มี Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
9. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

-4Windows 7 หรือดีกว่า
10. มีการรับประกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี
11. ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC
และ UL
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท

2024011204
31

4. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2024011205
31

5. ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับ
งานประมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ราคา 1 จานวน
21000 เครื่อง รวมเป็นเงิน
21,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 21,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ชุดชมสื่อ
มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 3 ชุด x 34,000 บาท
=102,000 บาท
1 ชุด ประกอบด้วย
1. ทีวีขนาด 32 นิ้ว พร้อมช่องต่อ
สัญญาณ USB, HDMI, Composite
และช่องต่อสัญญาณหูฟัง
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเล่นดีวีดี สามารถเล่นแผ่นดีวี
ดี วีซีดี พร้อมช่องต่อสายสัญญาณ
Composite Video และ HDMI
จานวน 1 เครื่อง
3. หูฟังร้สายแบบอินฟาเรด ครอบหู
มีแหล่งจ่ายไฟของหูฟัง และ
แหล่งจ่ายไฟของเครื่องส่ง จานวน 4
อัน
4. โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง พร้อมพนักพิง
หุ้มหนังเทียม PVC ขาเหล็ก ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 170 ซม. ความลึกไม่
น้อยกว่า 60 ซม. และความสูงไม่น้อย
กว่า 70 ซม. จานวน 1 ตัว
5. ไมโครโฟนแบบไร้สายย่านความถี่
UHF ทางานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA
2 ก้อน จานวน 1 ตัว
6. ไมโครโฟน Headset ไมโครโฟนไร้
สายแบบครอบศรีษะ พร้อมโมดูลรับ
สัญญาณแบบหนีบเอวมีช่องต่อ
สัญญาณเสียงเพื่อขยายเสียง จานวน
2 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ราคา 34000
จานวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน
102,000.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 102,000.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ครุภัณฑ์ชุดโซลา
เซลล์ (พร้อมติดตั้ง)
1. Solar PV On grid 5.12 kwp
1.1 Polycrystalline Solar PV
320w-48 Voc
5,850 บาท
1.2 Control box 1 set = 25,000
บาท
1.3 Wiring and Conecting
Assorcerry 1 lot = 25,000 บาท

102,000.00

102,000.00

0.00

0.00

0.00

217,900.00

217,900.00

0.00

0.00

0.00

-51.4 Supporting & Aluminium
Mounting 1 set = 45,000 บาท
2. Transprtation & Installation 1
job = 15,000 บาท
VAT 7%
= 14,300 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 217,900 บาท

2024011206
31

6. มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour
Meter พร้อมติดตั้ง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2024011207
31

7. เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2024011208
31

8. เครื่องโทรสาร
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 –ธันวาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการครุภัณฑ์
1. ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง) ราคา
217900 จานวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน
217,900.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 217,900.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์มิเตอร์
ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อม
ติดตั้ง)
1.Cubicle Size (กันน้าสองชั้นมี
กระจก) 1 Ea. =3,700 บาท
2. Digital Multimeter 1 Ea.
=8,900 บาท
3. CB.1P5A 3 Ea. X 220 บาท
=660 บาท
4. CT.800/5A.1P5A 3 Ea. X 450
บาท =1,350 บาท
5. ท่อ IMC 1 นิ้ว 3 Ea. X 350 บาท
=1,050 บาท
6. Cable Wiring 1 Lot. =1,200
บาท
7. Accessories and
Transportation 1 Lot. =1,500
บาท
8. Labour Cost 1 Job =3,500
บาท
VAT 7% =1,540
23,400 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter
พร้อมติดตั้ง) ราคา 23400 จานวน 1
ชุด รวมเป็นเงิน 23,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 23,400.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องดักไขมัน
=7,500 บาท (พร้อมติดตั้ง)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง) ราคา
7500 จานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน
7,500.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 7,500.00
บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด : เครื่องโทรสาร ราคา
4400 บาท
ฟังชั่น Caller ID แสดงหมายเลขเรียก
เข้า และหน้าจอแสดงผล LCD 2
บรรทัด
ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วยปุ่ม
Navigator
รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 28 หน้า
ความเร็วในการส่งเอกสาร 12 วินาที/
แผ่น 9.6 kbps

23,400.00

23,400.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

4,400.00

4,400.00

0.00

0.00

0.00

-6ถ่ายเอกสารได้ 50 สาเนาต่อชุด อัตรา
ย่อ-ขยาย 72-200%
หน่วยความจาจากสมุดโทรศัพท์ 100
หมายเลข ป้อนเอกสารอัตโนมัติ
ต่อเนื่อง 10 แผ่น ระบบแก้ไข
ข้อผิดพลาด (ECM)
ใช้ฟิล์มแฟกซ์รุ่น KX-FA57E
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4400 บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องโทรสาร ราคา 4400 จานวน
1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 4,400.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 4,400.00
บาท

รวม

521,200.
00

16. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานระมวลผล
สาหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล สาหรับงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

4. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5. ชุดโซลาเซลล์ (พร้อมติดตั้ง)

6. มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt Hour Meter พร้อม
ติดตั้ง)
7. เครื่องดักไขมัน (พร้อมติดตั้ง)

8. เครื่องโทรสาร

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานระมวลผล สาหรับงานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล สาหรับ
งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดชมสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดโซลาเซลล์
(พร้อมติดตั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มิเตอร์ไฟฟ้า (Watt
Hour Meter พร้อมติดตั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องดักไขมัน
(พร้อมติดตั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องโทรสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

4.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

3.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง
ร้อยละ

1.00
90.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดาเนินงานและการบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-7-

18. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
19. การติดตามผล
สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
20. ผู้ประเมิน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

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

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานหลัก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
2. แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3. ผลผลิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
4. งาน/โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. กิจกรรมหลัก 0220301, การประกันคุณภาพ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (62A6000008)
6. 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
2562 สานักวิทยบริการฯ จึงจัดโครงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร รวมทั้งให้การดาเนินการประกันคุณภาพสานักวิทยบริการฯ มีความต่อเนื่อง
และเป็นแนวทางในการพัฒนาสานักวิทยบริการฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการดาเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลกรมีการจัดระบบ ไม่กระจัดกระจาย สามารถส่งต่อความรู้ แบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การทางานตามสายงาน
7. วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินงานและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ
3. เพื่อ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) และเผยแพร่ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ4. ดาเนินการจัดการความรู้
บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรของสานักวิทยบริการฯ จานวน 22 คน
9. รูปแบบกิจกรรม
ประชุม สัมมนา จัดทารายงานการประเมินตนเองของสานัก
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10. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ
11. ผู้เสนอโครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
[ X ] ม (มืออาชีพ)
[ X ] ร (รับผิดชอบ)

[ X ] ท (ทันสมัย)

13. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา
13.1 สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
0303, ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ST)
14. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม การจัดทารายงานการประเมินตนเอง 1 ครั้ง
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน

22
22

ร้อยละ

90

ร้อยละ

90

15. แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมย่อย

1022030117
52

1. จัดทาแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561-กรกฎาคม
2562
สถานที่ดาเนินการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดรายจ่าย/รายละเอียด
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ใช้สอย
ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
30x25x1=750 บาท
ค่าอาหารกลางวัน
40x25x1=1,000 บาท
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ 250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

จานวนเงิน
2,000.00

รวม

แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.61-ธ.ค.61)
2,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.62-มี.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.62-มิ.ย.62)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.62-ก.ย.62)
0.00

2,000.00

16. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้าร่วม
โครงการประชุม การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง ของสานัก 1 ครั้ง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562

ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค.61)

ไตรมาส 2
(ม.ค.62 – มี.ค.62)

ไตรมาส 3
(เม.ย.62 – มิ.ย.62)

ไตรมาส 4
(ก.ค.62 – ก.ย.62)

คน

22.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ

90.00

0.00

0.00

0.00
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
18. การประเมินกิจกรรม
แบบสอบถาม
19. การติดตามผล
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์
20. ผู้ประเมิน
ผู้ดาเนินโครงการ
21. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผนขึ้นอยู่กับปฏิทินการดาเนินงาน กาหนดปฏิทนิ การดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ ให้ชัดเจนเป็น
ของมหาวิทยาลัย
งานทีส่ ามารถดาเนินการได้ล่วงหน้า

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

