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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คํานํา
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2562 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา
ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วง
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 เป็นรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหาร การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัยต่อไป
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2562
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีการออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนราชการหนึ่ง
จึงได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเดิม คือ สํานักวิทยบริการ และ สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไว้ด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยงานที่สําคัญ 3 งาน คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่ม
งานวิทยบริการ และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสํานักงานผู้อํานวยการ อยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12
งานบริหารทั่วไป งานวิทยบริการ อยู่ที่อาคาร 12 และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่อาคารศูนย์ภาษา
และศูนย์คอมพิวเตอร์
ปรัชญา
"ทรัพยากรสารสนเทศครบครัน ก้าวทันเทคโนโลยี มีมิตรไมตรีต่องานบริการ พัฒนางานอย่าง
ยั่งยืน"
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสํานักฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งรวบรวมจัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เสริมสร้างบัณฑิต สนับสนุน
งานวิจัย และ บริการความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ตอบสนองต่อ
พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. เป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวม จัดระบบ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนงานวิจัย และบริการ
ความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อส่งสเริมนักศึกษาและผูใ้ ช้บริการให้มศี ักยภาพในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ที่ตอบสนองต่อ
พระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
นโยบายหลัก
1. สนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยบริหารจัดการด้วยฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
1. โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สาํ นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6235000001
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. สมชัย แก้วศิริรัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
กลยุทธ์ 0503, 5.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการศึกษารุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว
ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความจําเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการเรียนรู้ ดังนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นว่าการพัฒนา
ศุนย์คอมพิวเตอร์มีความจําเป็นต้องจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัด
การศึกษา
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
7. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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8. รูปแบบกิจกรรม
จัดหาครุภัณฑ์จํานวน 5 รายการ
9. สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. ครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เชิงเวลา
1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

5

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

1. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่าน
เจาะกระแทกโรตารี่

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จัดซื้อครุภัณฑ์สว่าน
เจาะกระแทกโรตารี่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ครุภัณฑ์สว่านเจาะ
กระแทกโรตารี่มี
มาตรฐานตามที่กําหนด
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
อัดหนังสือ
การจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องอัดหนังสือ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ครุภัณฑ์เครื่องอัด
หนังสือมีมาตรฐาน
ตามที่กําหนด

ปี 2561
ไตรมาส 1
หน่วย
(ต.ค.61 –
นับ
ธ.ค.61)

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.62 - (ก.ค.62 2
ก.ย.62)
(ม.ค.62 มิ.ย.62)
– มี.ค.
62)
0
0
0

เครื่อง

2

เครื่อง

2

0

0

0

เครื่อง

1

0

0

0

เครื่อง

1

0

0

0
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3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
การจัดซื้อครุภัณฑ์
แบบที่ 2
เครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายแบบที่ 2
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ 2 มีมาตรฐาน
ตามที่กําหนด
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ การจัดซื้อครุภัณฑ์
ระดับ XGA 5,000
เครื่องมัลติมีเดีย
ANSI Lumens
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA 5,000 ANSI
Lumens
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA 5,000
ANSI Lumens มี
มาตรฐานตามที่กําหนด
5. จัดซื้อชุดลิฟท์สําหรับ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
อาคารสํานักวิทยบริการ การจัดซื้อชุดลิฟท์
สําหรับอาคารสํานัก
วิทยบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุด
ลิฟท์สําหรับอาคาร
สํานักวิทยบริการมี
มาตรฐานตามที่กําหนด

เครื่อง

2

0

0

0

เครื่อง

2

0

0

0

เครื่อง

2

0

0

0

เครื่อง

2

0

0

0

ชุด

1

0

0

0

ชุด

1

0

0

0

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับครุภัณฑ์ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐาน
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดซื้อครุภัณฑ์
สว่านเจาะกระแทก
โรตารี่

หน่วย
นับ
เครื่อง

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
(ต.ค.61 – ธ.ค. (ม.ค.62 – (เม.ย.62 – (ก.ค.62 –
ก.ย.62)
มิ.ย.62)
มี.ค.62)
61)
12,000.00 12,000.00
0.00
0.00
0.00
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2. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องอัดหนังสือ
3. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบที่ 2
4. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA 5,000 ANSI
Lumens
5. จัดซื้อชุดลิฟท์
สําหรับอาคารสํานัก
วิทยบริการ

เครื่อง

13,600.00

13,600.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

700,000.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

1,587,800.00 1,587,800.00

0.00

0.00

0.00

ชุด

14. งบประมาณที่ใช้
กิจกรรม
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านเจาะ
กระแทกโรตารี่

2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัด
หนังสือ

3. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
สว่านเจาะกระแทกโรตารี่
-ค่าครุภัณฑ์ 12,000 บาท
1) จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านเจาะ
กระแทกโรตารี่ จํานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องอัดหนังสือ
-ค่าครุภัณฑ์ 13,600 บาท
1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดหนังสือ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,600
บาท เป็นเงิน 13,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,600 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2
- ค่าครุภัณฑ์ 700,000 บาท
1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000
บาท เป็นเงิน 700,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท

หมวดรายจ่าย

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ์

12,000.00

ครุภัณฑ์

13,600.00

ครุภัณฑ์

700,000.00
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4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA 5,000 ANSI Lumens

5. จัดซื้อชุดลิฟท์สําหรับอาคาร
สํานักวิทยบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA 5,000 ANSI Lumens
- ค่าครุภัณฑ์ 170,000 บาท
1) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 5,000
ANSI Lumens จํานวน 2 เครื่อง
ๆ ละ 85,000 บาท เป็นเงิน
170,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
170,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดลิฟท์
สําหรับอาคารสํานักวิทยบริการ
-ค่าครุภัณฑ์ 1,587,800 บาท
1) จัดซื้อชุดลิฟท์ชุดลิฟท์สําหรับ
อาคารสํานักวิทยบริการ จํานวน 1
ชุด ๆ ละ 1,587,800 เป็นเงิน
1,587,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,587,800 บาท

ครุภัณฑ์

170,000.00

ครุภัณฑ์

1,587,800.00

รวมทั้งสิ้น

2,483,400.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
รายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
จัดทํารายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ
ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รหัสโครงการ 6235000003
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สมชัย แก้วศิรริ ัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
กลยุทธ์ 0502, 5.2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่
ตัวชี้วัดที่ 5.2.3 มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษา
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ สั ง คมฝ่ า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้เสนอโครงการนี้ขึ้น
เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์และโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตอันเป็นซอฟต์แวร์ที่มี
การมใช้งานมากที่สุดในทุกส่วนงาน โดยแนวทางการกําหนดสิทธิ์ของลิขสิทธิ์ที่จะได้จากการจัดซื้อนั้น เป็น
ลิขสิทธิ์ที่นับจากจํานวนบุคลากรในกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิตได้ไม่จํากัดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถอับเกรดหรือดาวน์
เกรดได้ อีกทั้งสิทธิ์ที่ได้รับจะครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในมหาวิทยาลัย
6. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและชุดออฟฟิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
7. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
8. รูปแบบกิจกรรม
จัดซื้อลิขสิทธิซ์ อฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิต
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9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิตที่มีลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
เชิงคุณภาพ
1. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิตที่มีลิขสิทธิ์ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ระบบ

1

ระบบ

1

ร้อยละ

100

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

1. จัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมออฟฟิต

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มี
การลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมออฟฟิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มี
ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมออฟฟิตที่มี
ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561
ปี 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วย
(ต.ค.61 –
(เม.ย.62 - (ก.ค.62 2
นับ
ธ.ค.61) (ม.ค.62 มิ.ย.62)
ก.ย.62)
– มี.ค.
62)
ระบบ
1
0
0
0

ระบบ

1

0

0

0

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและชุดออฟฟิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมใช้งาน
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13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. จัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมออฟฟิต

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
หน่วย
รวมทั้งสิ้น
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
นับ
(ต.ค.61 – ธ.ค. (ม.ค.62 – (เม.ย.62 – (ก.ค.62 –
61)
มี.ค.62)
มิ.ย.62)
ก.ย.62)
ระบบ 300,000.00 300,000.00
0.00
0.00
0.00

14. งบประมาณที่ใช้
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม
1. จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟ
ฟิต

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิต

หมวดรายจ่าย

จํานวนเงิน

ครุภัณฑ์

300,000.00

รวมทั้งสิ้น

300,000.00

ค่าครุภัณฑ์
- ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิต
จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 300,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
แบบสอบถาม
ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ เช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสํารอง รหัสโครงการ 6235000002
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. สมชัย แก้วศิริรัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 05, ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา
กลยุทธ์ 0503, 5.3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง ได้ ข ยายเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ค รอบคลุ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย
การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วยั ง ขาดความเสถี ย รภาพของสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันสัญญาณใยแก้วนําแสงที่ได้รับบริการจากของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา มีการขัดข้องของสัญญาณบ่อยครั้ง และต้องใช้เวลาแก้ไขความขัดข้องเป็นเวลานาน
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1.
เพื่อจัดหาสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสํารอง
2.
เพื่อสามารถบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
7. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8. รูปแบบกิจกรรม
จัดหาสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสํารอง
9. สถานที่ดําเนินการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. เพื่อมีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสํารอง
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้
งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ช่องทาง

1

ปี

1

ร้อยละ

100

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

1. ค่าเช่าสายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสํารอง

ตัวชี้วัด(Indicators)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
เพื่อเช่าสายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตสํารอง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
พร้อมใช้งาน

ปี 2561
ไตรมาส 1
หน่วย
(ต.ค.61 –
นับ
ธ.ค.61)
เดือน

3

เดือน

3

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
(เม.ย.62 - (ก.ค.62 2
ก.ย.62)
(ม.ค.62 มิ.ย.62)
– มี.ค.
62)
3
3
3
3

3

3

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ต่อเนื่อง
13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ค่าเช่า
สายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
สํารอง

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น

เดือน

400,000.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค.61 –
(ม.ค.62 –
(เม.ย.62 – (ก.ค.62 – ก.ย.
ธ.ค.61)
มี.ค.62)
มิ.ย.62)
62)
99,999.00 99,999.00
99,999.00
100,003.00
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14. งบประมาณที่ใช้
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม
1. ค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สํารอง

ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สํารอง
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสํารอง
ความเร็ว 100 Mbps จํานวน 12 เดือน
ๆ ละ 33,333 = 400,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

หมวดรายจ่าย

จํานวนเงิน

ใช้สอย

400,000.00

รวมทั้งสิ้น

400,000.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
แบบสอบถาม
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1.
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสโครงการ 6235000004
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สมชัย แก้วศิรริ ัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 06, ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 0604, 6.4 : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 6.4.1 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์
ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร
5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญในงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเพื่อ
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง ได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จํานวน 20 คน
8. รูปแบบกิจกรรม
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ข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา
9. สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาตนเอง
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาพัฒนามี
ประสบการณ์เพิ่มมาก
ขึ้น

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561
ปี 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วย
(ต.ค.61 –
(เม.ย.62 - (ก.ค.62 2
นับ
ธ.ค.61) (ม.ค.62 มิ.ย.62)
ก.ย.62)
– มี.ค.
62)
คน
5
5
5
5

คน

5

5

5

5

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
14. งบประมาณที่ใช้

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
หน่วย
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
นับ
(ต.ค.61 – (ม.ค.62 – (เม.ย.62 – (ก.ค.62 –
ก.ย.62)
มิ.ย.62)
มี.ค.62)
ธ.ค.61)
คน 62,000.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00

กิจกรรม
1. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้สอย 62,000 บาท
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 20 คน เป็นเงิน 62,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,000 บาท

จํานวนเงิน

ใช้สอย

62,000.00

รวมทั้งสิ้น

62,000.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
ความพึงพอใจ และความรูท้ ี่ได้รับ ของข้าราชการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่เข้ารับการ
ประชุม อบรม สัมมนา / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
รายงานผลการพัฒนาตนเอง / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ สอบและอบรมหลักสูตร มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์ รหัสโครงการ 6235000005
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สมชัย แก้วศิรริ ัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 0301, 3.1 : สนับสนุนให้สาขาวิชามีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ร้อยละของสาขาวิชาที่กําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ในแต่ละชั้นปีให้
ชัดเจน
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษา/พัฒนานักศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขันกับภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นโลกแห่งการ
เรียนรู้เป็นยุคแห่งการสร้างความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตนหลักการจัดการศึกษาจึงต้องให้
โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสรับรู้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแต่ละ
คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สําคัญ
ที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่เป็นจริงได้ทั้งในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่นับแต่จะมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆสอ
คล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งยังเป็นการ
สร้างบัณฑิตคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ และเจตนารมณ์
ของอธิการบดีที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเด่นชัด ให้มีความสามารถทั้ง
High tech และ High touch เป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของการใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
6. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อวัดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาด้านการใช้อินเตอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางการทํางาน และใช้โปรแกรมสําหรับนําเสนอ
แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 21 -

7. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาปริญญาตรี
8. รูปแบบกิจกรรม
สอบประเมินความรู้
9. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนนรวมในแต่ละหมวดวิชา
2. การประเมินการสอบไม่เกิน
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

500

ร้อยละ
ครั้ง

60
3

ร้อยละ

100

11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. สอบมาตรฐานทักษะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ด้านคอมพิวเตอร์
จํานวนนักศึกษาที่สอบ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
จํานวนนักศึกษาทีสอบ
ผ่าน

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2561
ปี 2562
ไตรมาส 1 ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
หน่วย
(เม.ย.62 - (ก.ค.62 2
(ต.ค.61 –
นับ
ก.ย.62)
ธ.ค.61) (ม.ค.62 มิ.ย.62)
– มี.ค.
62)
คน
0
0
500
0
คน

0

0

500

0

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษามีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้อินเตอร์เน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางการทํางาน และใช้โปรแกรมสําหรับนําเสนอ สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

แผนปฏิบัติการประจําปี 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 22 -

13. แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. สอบมาตรฐาน
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น

ครั้ง

100,000.00

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
ไตรมาส 4
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
(เม.ย.62 –
(ก.ค.62 –
(ม.ค.62 –
(ต.ค.61 –
ก.ย.62)
มิ.ย.62)
มี.ค.62)
ธ.ค.61)
12,500.00
0.00
87,500.00
0.00

14. งบประมาณที่ใช้
รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กิจกรรม
1. สอบมาตรฐานทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์

ค่าตอบแทน
1. ค่าตรวจข้อสอบปฏิบัติ จํานวน
2500.00 ชุด X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X
งบประมาณ 35.00บาท รวมทั้งสิ้น =
87,500.00 บาท
ค่าวัสดุ
1. หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน
1.00 กล่อง X ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X
งบประมาณ 6206.00บาท รวมทั้งสิ้น =
6,206.00 บาท
2. กระดาษ A4 จํานวน 55.00 รีม X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
112.00บาท รวมทั้งสิ้น = 6,160.00
บาท
3. ซองขาว จํานวน 134.00 ซอง X
ระยะเวลา 1.00 ครั้ง X งบประมาณ
1.00บาท รวมทั้งสิ้น = 134.00 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสอบวัดมาตรฐานทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน,วัสดุ

รวมทั้งสิ้น
15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
สอบประเมินผล
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
การสอบ

จํานวนเงิน
100,000.00

100,000.00

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
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ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )

ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหล่งงบประมาณ 2, เงินรายได้
1. โครงการ บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสโครงการ 6235000006
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.สมชัย แก้วศิรริ ัตน์ หน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 0307, 3.7 : ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทงั้ ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 จํานวนแหล่งเรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัย
แผนงาน แผนงานพื้นฐาน
ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการ/พัฒนา/งานประกันคุณภาพการศึกษา
5. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานและพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่สําคัญในงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องพัฒนาสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มที รัพยากรสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพทันสมัย หลากหลายรูปแบบ มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดบริการให้
ผู้ใช้บริการได้รับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนด้าน
งานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศอย่างครบวงจรแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
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7. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. รูปแบบกิจกรรม
1.สนับสนุนด้านงานวิชาการ และด้านการเรียนการสอน
2.ให้บริการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศอย่างครบวงจรแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น
9. สถานที่ดําเนินการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Output)
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร
เชิงเวลา
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
11. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม (Output)

กิจกรรม

1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ไปราชการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

คะแนน

4

ร้อยละ

80

ปี 2561
ไตรมาส
ตัวชี้วัด
หน่วย
1
(Indicators)
นับ
(ต.ค.61
– ธ.ค.
61)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้ง 1.00
การเดินทางไป
ราชการ

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2562
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
4
3
2
(ม.ค.62 (เม.ย.62 (ก.ค.62 – มี.ค. - มิ.ย. ก.ย.62)
62)
62)
1.00
1.00
1.00
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100.00 100.00 100.00
ได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน
3.00
3.00
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้ง 3.00
2. ประชุมผู้บริหาร
จํานวนครั้งที่ประชุม
และบุคลากรสํานัก
ผู้บริหารและ
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80.00 80.00 80.00
การจัดประชุม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
0.00
0.00
3. ค่าเช่าโดเมนเนม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งาน 2.00
จํานวนโดเมนเนม
มหาวิทยาลัยและ
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100.00 0.00
0.00
โดเมนเนมเป็นไป
ตามข้อกําหนด
0.00
1.00
4. ประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้ง 0.00
การศึกษา
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 0.00
0.00 100.00
การจัดประกัน
คุณภาพการศึกษา
0.00
1.00
5. การประชุม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครั้ง 1.00
กรรมการประจํา
จํานวนครั้งที่จัดการ
สํานัก
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก

100.00

1.00

80.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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6. ขยายเวลาการ
ให้บริการ(ห้องสมุด)

7. น้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องปั่นไฟ

8. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

9. จัดหาวารสารและ
หนังสือพิมพ์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
การจัดประชุม
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนชั่วโมงที่
ขยายเวลาการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
มีการจัดซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องปั่นไฟ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
เครื่องปั่นไฟพร้อมใช้
งาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ทรัพยากร
สารสนเทศมีความ
ทันสมัยและ
หลากหลาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
มีวารสารและ
หนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
วารสารและ
หนังสือพิมพ์พร้อม
ใช้งาน

ร้อยละ

0.00

80.00

80.00

0.00

ชั่วโมง 360.00 360.00 100.00

180.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

ครั้ง

1.00

1.00

1.00

1.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

100.00

รายการ 372.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ 100.00

0.00

0.00

0.00

ชื่อเรื่อง 75.00

75.00

75.00

75.00

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00

100.00
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10. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลท้องถิ่น echayarachaburi

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
ท้องถิ่นเขตจังหวัด
ราชบุรี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
11. อบรมการใช้
อบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูลให้กบั
อาจารย์และบุคลากร ฐานข้อมูลให้กบั
อาจารย์และ
บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม
12. อบรมพัฒนาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ใช้คอมพิวเตอร์
จัดอบรมพัฒนาการ
ใช้คอมพิวเตอร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม
13. library on tour ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สําหรับนักศึกษาเข้า จัดกิจกรรม library
on tour
ใหม่
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใช้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
14. ศึกษาดูงานเพื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
การพัฒนาสํานักวิทย ศึกษาดูงานแหล่ง
บริการและเทคโนโลยี เรียนรู้
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
บุคลากรได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

80.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00

ครั้ง

1.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ 80.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

0.00

1.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

80.00

0.00
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15. พัฒนาภูมิทัศน์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สํานักวิทยบริการและ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
16. จัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
สํานักงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
วัสดุพร้อมใช้งาน
17. ทบทวนแผนกล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ยุทธ์สํานักวิทยบริการ ทบทวนแผนกลยุทธ์
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีแผนกล
ยุทธ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
18. จัดซื้อครุภัณฑ์
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
SVGA 3300 Ansi
SVGA 3300 Ansi
Lumens
Lumens
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
SVGA 3300 Ansi
Lumens มี
มาตรฐานตามที่
กําหนด

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

80.00

รายการ 9.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ 100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ร้อยละ 100.00

0.00

0.00

0.00

เครื่อง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ครั้ง

1.00

1.00

ร้อยละ 100.00
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19. จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง 1.00
จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100.00
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ
LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่ 1
มีมารตรฐานตามที่
กําหนด

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนด้านงานวิชาการ
และด้านการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศอย่าง
ครบวงจรแก่นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
13. แผนการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)
ปี 2561
ปี 2562
หน่วย
กิจกรรม
รวมทั้งสิน้
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
นับ
(ต.ค.61 – (ม.ค.62 – (เม.ย.62 – (ก.ค.62 –
ธ.ค.61)
มี.ค.62)
มิ.ย.62)
ก.ย.62)
1. ค่าใช้จ่าย
ครั้ง
8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
เดินทางไป
ราชการ
ครั้ง
16,800.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 1,680.00
2. ประชุม
ผู้บริหารและ
บุคลากรสํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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งาน
1,712.00 1,712.00
0.00
0.00
0.00
3. ค่าเช่าโดเมน
เนมมหาวิทยาลัย
และโรงเรียน
สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง
ครั้ง
17,630.00
0.00
0.00 17,630.00 0.00
4. ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
5. การประชุม
ครั้ง
20,000.00 10,000.00
0.00 10,000.00 0.00
กรรมการประจํา
สํานัก
6. ขยายเวลาการ ชั่วโมง 50,000.00 18,000.00 18,000.00 5,000.00 9,000.00
ให้บริการ
(ห้องสมุด)
ครัง้
6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
7. น้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องปั่นไฟ
8. จัดหา
รายการ 186,000.00 186,000.00 0.00
0.00
0.00
ทรัพยากร
สารสนเทศ
9. จัดหาวารสาร ชื่อเรือ่ ง 76,010.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,010.00
และหนังสือพิมพ์
30,000.00
0.00
30,000.00 0.00
0.00
10. พัฒนาระบบ ครั้ง
ฐานข้อมูล
ท้องถิ่น echayarachaburi
7,950.00
0.00
0.00
7,950.00
0.00
11. อบรมการใช้ ครั้ง
ฐานข้อมูลให้กบั
อาจารย์และ
บุคลากร
ครั้ง
9,600.00
0.00
0.00
9,600.00
0.00
12. อบรม
พัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์
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13. library on
ครั้ง
tour สําหรับ
นักศึกษาเข้าใหม่
ครั้ง
14. ศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนา
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ครั้ง
15. พัฒนาภูมิ
ทัศน์สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
16. จัดซื้อวัสดุ รายการ
สํานักงาน
17. ทบทวนแผน ครั้ง
กลยุทธ์สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เครื่อง
18. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์
ระดับ SVGA
3300 Ansi
Lumens
เครื่อง
19. จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดํา ชนิด
Network แบบที่
1

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

40,980.00

0.00

0.00

40,980.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

17,618.00 17,618.00

0.00

0.00

0.00

46,610.00 46,610.00

0.00

0.00

0.00

13,200.00 13,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,990.00

5,990.00

14. งบประมาณที่ใช้
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รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/
กิจกรรม
คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบ
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้สอย 8,000 บาท
- ค่าเดินทางไปราชการ 4
ครั้ง ๆ ละ 2000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท
2. ประชุมผู้บริหารและบุคลากร ค่าใช้สอย 16,800 บาท
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 24
สารสนเทศ
คน ๆ ละ 40 บาท จํานวน 10 ครั้ง
= 9,600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 24 คน ๆ ละ 30 บาท
จํานวน 10 ครั้ง = 7200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท
3. ค่าเช่าโดเมนเนมมหาวิทยาลัย -ค่าสาธารณูปโภค 1,712 บาท
-ค่าโดเมนเนม 2 งาน ๆละ 856
และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม บาท = 1,712 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,712 บาท
บึง

หมวดรายจ่าย

จํานวนเงิน

ใช้สอย

8,000.00

ใช้สอย

16,800.00

ใช้สอย

1,712.00
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4. ประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 : การจัดทํารายงาน ตอบแทน,ใช้สอย
ประเมินตนเอง จํานวน 3,120
บาท
ค่าใช้สอย 3,120 บาท
-ค่าอาหาร จํานวน 24 คน ๆ
ละ 70 บาท = 1,680 บาท
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 24 คน ๆ ละ 30 บาท
จํานวน 2 มื้อ
= 1,440
บาท
รวมเป็นเงิน 3,120 บาท
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 14,510 บาท
ค่าตอบแทน 9,000 บาท
-ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
3,500 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการ 2,500
บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการและ
เลขานุการ 3,000 บาท
ค่าใช้สอย 5,510
-ค่าเดินทางกรรมการตรวจ
ประเมิน จํานวน 2 คน ๆ ละ
1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 27
คน ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน
1,890 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 27 คน ๆ ละ 30 บาท
จํานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,620
บาท
รวมเป็นเงิน 14,510
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,630 บาท

17,630.00
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5. การประชุมกรรมการประจํา
สํานัก

ค่าตอบแทน 14,500 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจําสํานัก 2 ครั้ง ๆ ละ 7,250
เป็นเงิน 14,500 บาท
ค่าใช้สอย 3,800 บาท
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 10
คน ๆ ละ 190 บาท เป็นเงิน
3,800 บาท
ค่าวัสดุ 1,700 บาท
วัสดุสําหรับการดําเนินการ
ประชุมเป็นเงิน 1,700 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
6. ขยายเวลาการให้บริการ
ค่าตอบแทน 50,000 บาท
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
(ห้องสมุด)
ราชการ วันละ 2 ชม. ๆ ละ 50
บาท จํานวน 2 คน 250 วัน =
50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
7. น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง ค่าวัสดุ 6,000 บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่อง
ปั่นไฟ
ปั่นไฟ 4 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
8. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ค่าใช้สอย 186,000 บาท
- หนังสือ จํานวน 204 รายการ ๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 102,000
บาท
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 168
รายการ ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
84,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท
9. จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ ค่าใช้สอย
- วารสารและหนังสือพิมพ์จํานวน
25 ชื่อเรื่อง / 1 เดือน จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 76,010 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,010 บาท

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ

20,000.00

ตอบแทน

50,000.00

วัสดุ

6,000.00

ใช้สอย

186,000.00

ใช้สอย

76,010.00
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10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ท้องถิ่น e-chayarachaburi

กิจกรรมที่ 1 สํารวจและเผยแพร่
ข้อมูลท้องถิ่น
ค่าใช้สอย 18,076 บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน
244 กิโลเมตร ๆ ละ 4 บาท เป็น
เงิน 976 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปเก็บข้อมูล จํานวน
2 คน ๆ จํานวน 5 วัน ๆ ละ 240
บาท เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าจ้างทําป้าย จํานวน 7 ป้าย ๆ
ละ 2100 เป็นเงิน 14,700 บาท
ค่าวัสดุ 1,924 บาท
- ค่าวัสดุสําหรับจัดกิจกรรม 1
ครั้ง 1,924 บาท

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาค้นคว้าแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น
ค่าตอบแทน 3,600 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์/
ข้าราชการ/บุคลากร จํานวน 15
คน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ค่าใช้สอย 6,400 บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง ๆ ละ
3,400 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท
- ค่าบํารุงรถบัส 1 ครั้ง ๆ ละ
3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
11. อบรมการใช้ฐานข้อมูลให้กับ ค่าตอบแทน 3,600 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6
อาจารย์และบุคลากร
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
ค่าใช้สอย 4,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อ
ๆ ละ 70 บาท จํานวน 30 คน เป็น
เงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จํานวน 30 คน เป็นเงิน 2,100
บาท
ค่าวัสดุ 150 บาท
- วัสดุอื่น ๆ เป็นเงิน 150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,950 บาท

ใช้สอย,วัสดุ

30,000.00

ตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ

7,950.00
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ตอบแทน,ใช้สอย
ค่าตอบแทน 5,400 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 6
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน
3,600 บาท
- ค่าตอบแทนผู้ชว่ ยวิทยากร
จํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 1,800 บาท
ค่าใช้สอย 4,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30
คน 1 มื้อ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน
2,100 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 30 คน จํานวน 2 มื้อ ๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท
วัสดุ
13. library on tour สําหรับ
ค่าวัสดุ 4,000 บาท
- กระเป๋าดินสอ 85 อัน ๆ ละ 20
นักศึกษาเข้าใหม่
บาท เป็นเงิน 1,700 บาท
- ป้ายอะคริลิก 10 อัน ๆ ละ 110
บาท เป็นเงิน 1,100 บาท
- ปากกา 5 แพ็ค ๆ ละ 250 บาท
เป็นเงิน 1,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
14. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนา
ค่าใช้สอย 39,980 บาท
ใช้สอย,วัสดุ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี - ค่าเบี้ยเลี้ยง จํานน 2 วัน ๆ ละ
26 คน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน
สารสนเทศ
12,480 บาท
- ค่าที่พัก จํานวน 1 คืน ๆ ละ
1,500 บาท จํานวน 13 ห้อง เป็น
เงิน 19,500 บาท
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 คัน
ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000
บาท
ค่าวัสดุ 1,000 บาท
- ค่าของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้น ๆ
ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,980 บาท
15. พัฒนาภูมิทัศน์สํานักวิทย
ค่าใช้สอย 5,000 บาท
ใช้สอย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนาภูมิ
ทัศน์ 1 ครั้ง ๆ ละ 5,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000บาท
12. อบรมพัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์

9,600.00

4,000.00

40,980.00

5,000.00
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16. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

17. ทบทวนแผนกลยุทธ์สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

18. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
SVGA 3300 Ansi Lumens

ค่าวัสดุ 17,618 บาท
- หมึก HP 35A จํานวน 2 กล่อง ๆ
ละ 2,590 บาท เป็นเงิน 2,590
บาท
- กระดาษโฟโต้ จํานวน 4 แพ๊ค ๆ
ละ 350 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
- หมึกเติมสีน้ําเงิน จํานวน 6 ขวด
ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 510 บาท
-หมึกเติมสีดํา จํานวน 6 ขวด ๆ
ละ 85 บาท เป็นเงิน 510 บาท
-ลูกแม็ก No.10 จํานวน 1 กล่อง
ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 180 บาท
-สาย Fiber Optic(Pigtail) 200
เส้น ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 9,000
บาท
- เทปพันสายไฟ 10 ม้วน ๆ ละ 40
บาท เป็นเงิน 400 บาท
-วัสดุอื่น ๆ 1 รายการ จํานวน
438 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,618 บาท
ค่าใช้สอย
ค่าที่พัก จํานวน 13 ห้องละ
1,450 จํานวน 1 คืน เป็นเงิน
18,850 บาท
ค่าอาหารจํานวน 3 มื้อๆ ละ
250 บาท จํานวน 24 คน เป็นเงิน
18,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จํานวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
จํานวน 24 คน เป็นเงิน 4,800
บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 คน ๆ
ละ 240 บาท จํานวน 2 วัน เป็น
เงิน 960 บาท
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 2 คัน ๆ ละ
2,000 บาท เป็นเงิน 4,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,610บาท
ค่าครุภัณฑ์ 13,200 บาท
-ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA 3300
Ansi Lumens จํานวน 1 เครื่อง
ๆ ละ 13,200 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 บาท

วัสดุ

17,618.00

ใช้สอย

46,610.00

ครุภัณฑ์

13,200.00
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19. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1

ค่าครุภัณฑ์ 5,990 บาท
- ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
5,990 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,990 บาท

ครุภัณฑ์

รวมทั้งสิ้น

5,990.00

563,100.00

15. แนวทางการประเมินโครงการ
สิ่งที่ต้องการประเมิน
แบบสอบถาม
วิธีที่ใช้ในการประเมิน
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ประเมิน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์ )
ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช )
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