แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

พิจารณาแล้วเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและ
งบประมาณรายจ่ายตามที่หน่วยงานเสนอ

(อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ)
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

สารบัญ
1. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(แบบ งป.1/2)
5.2 รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ งป.2)
1. กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
3. กิจกรรม พัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) (เพิ่มเติม)
4. กิจกรรม การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมจากไอเดียยุค 4.0 ของนักศึกษา ( Contest
of innovation from the student's 4.0 era )
5. กิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดเพื่อโรงเรียนกองทุนการศึกษา ระยะที่ 2
6. กิจกรรม นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพชรบุรี (Phetchaburi Art & Culture Exhibition
Mobile)
7. กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ
8. กิจกรรม พัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีแก่นักศึกษาและบุคลากร
9. กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ รับ การจั ดสรรบ
ประมาณรวมทั้งสิ้น 5,863,600 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณสาหรับงานวิทยบริการฯ จานวน2,208,500 บาท
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3,655,100 บาท จากแหล่งเงินรายได้ จานวน 3,099,900 บาท และงบประมาณ
แผ่นดิน 2,763,700 บาทเพื่อดาเนินการตามภารกิจประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่
1. สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
3. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
4. เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
5. สร้างความเป็นสากล
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
โดยการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 17 กิจกรรม แบ่งเป็น แผนงานสร้างความเป็นเลิศ
ด้านอาหารและการท่องเที่ย ว จ านวน 1 กิจกรรม , แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวน 10 กิจกรรม ,
แผนงานการเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ จานวน 3 กิจกรรม , แผนงานปรับปรงระบบบริหารจัดการสู่
องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง จานวน 3 กิจกรรม
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559
จากผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี ได้ดาเนินงานครบถ้วนทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งทาให้เกิดผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักฯ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตาม
จากการประชุมของคณะกรรมการบริ หารส านักฯ มีมติให้ มีการดาเนินงานในแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องจากโครงการที่ผ่านมา โดยเน้นการพัฒนาและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ทั้งใน
ส่ว นงานวิทยบริ การ และศูน ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้และพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ให้ แก่
นั ก ศึ ก ษา ให้ มี ศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพและการบริ ห ารจั ด การ โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือและดาเนิน กิจกรรมต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการที่ผ่านมา เพื่อให้เกิด
ความสาเร็จและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
3.1 วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคตะวันตก ให้บริการองค์ความรู้ที่ครบครัน มีการจัดการด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตและชุมชน
3.2 พันธกิจ
1. พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
3. บริการวิชาการ/วิชาชีพด้านการจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน สังคม และ
เครือข่าย
4. สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง
3.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็น
องค์กรชั้นนาที่ให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อดาเนินงานตามนโยบายและพันธกิจที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ชุมชนและสังคม
3. เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสานักฯให้มีการบริการที่เป็นเลิศตามองค์ประกอบที่กาหนด
3.4 เป้าหมาย
1. ทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. นักศึกษามีทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เป็ น ที่ พึ่ ง และแหล่ ง เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
4. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)

3.6 อัตลักษณ์
บริการดี มีคุณธรรม นาเทคโนโลยี
3.7 เอกลักษณ์
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และคลังปัญญาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
4. งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

รวม
งบประมาณ
งบประมา งบแผ่นดิน งบรายได้
ณทั้งสิ้น

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
120,000
50,000
2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์
กิจกรรม พัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
675,000
กิจกรรม พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage เพื่อการเรียนการสอน
250,000
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
424,900
3. โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรม
232,600
กิจกรรม ส่งเสริการอ่านเชิงรุก กิจกรรม“PBRU : Read for Life”
26,000
4. โครงการแสดงสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีที เรื่อง การใช้งาน IPv6 สาหรับหน่วยงานให้บริการ
75,000
เครือข่าย
กิจกรรม การแข่งขันทักษะ Google for Education ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาททั่วถิ่นสยาม ”
10,000
กิจกรรม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32
80,000
กิจกรรม การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning Using ICT)
45,000
45,000
5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ICT แก่นักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีทีและขยายขอบข่ายการเรียนรู้ด้านไอซีที
1,195,100
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดเพื่อโรงเรียนกองทุนการศึกษา
200,000
7. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรม นิทรรศการพระราชประวัติ และภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
30,000
30,000
8. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมสานักวิทยบริการฯ
10,000
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ
30,000
30,000
10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการระบบสานักงานอัตโนมัติ
460,000
11. ภารกิจหลัก
กิจกรรม บริหารจัดการงานสานักฯ
1,451,300
กิจกรรม ดาเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1,400,000
รวม 6,714,900 155,000

70,000
675,000
250,000
424,900
232,600
26,000
75,000
10,000
80,000
1,195,100
200,000

10,000

460,000
1,451,300
1,400,000
6,559,900

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แยกตามงบรายจ่าย)
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
งบแผ่นดิน
งบรายได้
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุม่ สาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์
กิจกรรม พัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
กิจกรรม พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage เพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
3. โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาสร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริการอ่านเชิงรุก กิจกรรม“PBRU : Read for Life”
4. โครงการแสดงสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีที เรื่อง การใช้งาน IPv6 สาหรับหน่วยงานให้บริการเครือข่าย
กิจกรรม การแข่งขันทักษะ Google for Education ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาททั่วถิน่ สยาม ”
กิจกรรม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 32
กิจกรรม การใช้ไอซีทจี ัดการเรียนรู้ดว้ ยโครงการ (Project-based Learning Using ICT)
5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ICT แก่นักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีทีและขยายขอบข่ายการเรียนรู้ด้านไอซีที
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดเพือ่ โรงเรียนกองทุนการศึกษา
7. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรม นิทรรศการพระราชประวัติ และภูมิปัญญาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
8. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมสานักวิทยบริการฯ
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ
10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการระบบสานักงานอัตโนมัติ
11. ภารกิจหลัก
กิจกรรม บริหารจัดการงานสานักฯ
กิจกรรม ดาเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ
รวม

งบแผ่นดิน

ไตรมาสที่ 3
งบรายได้

รวม

50,000

70,000

120,000

งบแผ่นดิน

675,000
250,000
424,900
232,600
26,000
75,000
10,000
80,000
45,000
1,195,100
200,000
30,000
10,000
30,000
460,000
1,451,300
1,400,000

ไตรมาสที่ 4
งบรายได้

รวม

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว

แผนงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

รหัสโครงการ
งบแผ่นดิน
เงินรายได้

งบประมาณ
งบแผ่นดิน เงินรายได้

สร้างความเป็นเลิศด้าน จ านวนสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2611021119
อ า ห า ร แ ล ะ ก า ร จานวน 1 : 1 คน
ท่องเที่ยว

1611021120

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ระบบห้องสมุดเทคโนโลยี
RFID 1 ชุด
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ระบบสือ่ ประชาสัมพันธ์ทาง
จอภาพดิจิตอล 1 ชุด
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จานวน 1 : 1 คน

1311022106

675,000

1311022107

250,000

1311022105

424,900

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 400 คน
4. โครงการแสดงสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาและอาจารย์ในโอกาสครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีที เรื่อง การใช้งาน IPv6 สาหรับหน่วยงานให้บริการเครือข่าย ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 45 คน
กิจกรรม การแข่งขันทักษะ Google for Education ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาททั่วถิ่นสยาม ” ยกระดับคุณภาพบัณฑิต - จานวนชิ้นงานที่ได้รับ
รางวัล 5 ชิ้น
- จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
10 ทีม
กิจกรรม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 32
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
200 คน
กิจกรรม การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning Using ICT)
ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 200 คน

2311022108
2311022109

2. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการการสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณาจารย์
กิจกรรม พัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
กิจกรรม พัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล Digital Signage เพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร
3. โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ ผลงานและนวัตกรรม
กิจกรรม ส่งเสริการอ่านเชิงรุก กิจกรรม“PBRU : Read for Life”

50,000

70,000

232,600
26,000

1311032110

75,000

1311022111

10,000

1311022112

80,000

1311022113

45,000

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ICT แก่นักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านไอซีทีและขยายขอบข่ายการเรียนรู้ด้านไอซีที
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดเพื่อโรงเรียนกองทุนการศึกษา
7. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรม นิทรรศการพระราชประวัติ และภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

8. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
กิจกรรม เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมสานักวิทยบริการฯ
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ
10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการระบบสานักงานอัตโนมัติ
11. ภารกิจหลัก
กิจกรรม บริหารจัดการงานสานักฯ
กิจกรรม ดาเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสโครงการ
งบแผ่นดิน
เงินรายได้

งบประมาณ
งบแผ่นดิน เงินรายได้

แผนงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1,500 คน

2311032122

1,195,100

การเร่งรัดและยกระดับ
การให้บริการวิชาการ

โรงเรียนกองทุนทาง
การศึกษา 13 โรงเรียน

2311024115

200,000

การเร่งรัดและยกระดับ
การให้บริการวิชาการ

- จานวนพื้นที่การจัดแสดง
นิทรรศการ 1 พื้นที่
- จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
100 คน

2311024121

30,000

การเร่งรัดและยกระดับ
การให้บริการวิชาการ

10,000

ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพสูง

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40 คน

2311016114

ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพสูง

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
24,800 คน

1711036125

1711017404

30,000

460,000

1,451,300
1,400,000

รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย (แผน)

หน่วยนับ จานวน

ผลการดาเนินงานปี 2560
(รอบ 12 เดือน)

1. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.1 เป้าประสงค์ ทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละ
3
1.1.1 ตัวชี้วัด ร้อยละทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น

บรรลุ
ไม่บรรลุ



ฐาน

15



ร้อยละ

2



ร้อยละ

85



2. ยุทธศาสตร์สร้างเสริมทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
2.1 เป้าประสงค์ นักศึกษามีทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.1 ตัวชี้วัด จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ดว้ ย
โครงการ
ตนเอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2 ตัวชี้วัด ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดการ
ร้อยละ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1



20



1.1.2 ตัวชี้วัด จานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ
1.1.3 ตัวชี้วัด จานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
1.1.4 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
3.1 เป้าประสงค์ เป็นที่พึ่งและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม
5
3.1.1 ตัวชี้วัด จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ให้บริการแก่ชมุ ชน
3.1.2 ตัวชี้วัด จานวนฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ฐาน
1
ปัญญาท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
4.1 เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ
>=4.51
4.1.1 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.2 ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการ
ร้อยละ
85
ให้บริการ
ร้อยละ
100
4.1.3 ตัวชี้วัด ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
4.1.4 ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสานักฯ มุ่งสู่การเป็น Green
ร้อยละ
100
library
รวมตัวชี้วัดทัง้ หมด
รวมตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดาเนินงานสูงกว่า/เท่ากับเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ








12
12
100%

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ .......................................
1. ชื่อกิจกรรม ………จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว..........
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ……………………………มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...........................................
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ...................กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ..................................
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( / ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ
สังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( / ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..4... พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพและอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม
สามารถดารงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ การวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ชื่อตัวชี้วัด .........ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้......
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( / ) ท่องเที่ยว
( / ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา ......................................
( ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย "ภายในปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาลาดับ
1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร" เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่การเป็นสากล เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สานักฯ เล็งเห็นความสาคัญนี้จึงได้จัดทากิจกรรม "จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว" เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและอาหารที่หลากหลาย เพียงพอและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาหนังสือ ตารา วารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร

6.2 เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและอาหารที่หลากหลาย เพียงพอและตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ
7. สถานที่ดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
9. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรด้านอาหารและการท่องเที่ยว
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จานวน 1 : 1 คน

เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ข้อ ค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 100,000 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. สารวจความต้องการจากผู้ใช้บริการ
2.ดาเนินการ (Do)
1. ตรวจสอบรายการกับฐานข้อมูล
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3.สรุปและประเมินผล (Check)
1. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม – เมษายน 2561
เดือน เมษายน 2561

12. งบประมาณรวม
…………100,000............. บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……............................... บาท
( ) งบประมาณเงินรายได้ …….......100,000.......... บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
100,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ ตาราภาษาไทย ตาราภาษาต่างประเทศ วารสาร
ภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
อาหารและการท่องเที่ยว จานวน 213 เล่ม/ชิ้น/ฉบับ เป็น
เงิน 100,000 บาท ดังนี้
1. วารสารและหนังสือพิมพ์ จานวน 150 เล่มๆ ละ 400
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
2. หนังสือ จานวน 50 เล่มๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน
20,000 บาท
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ eBook จานวน 13 เล่มๆ ละ
1,500 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและอาหารที่ทันสมัยและเพียงพอในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว
14.2 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
13.3………………………………………………………………………………………………………..................................................
14.4………………………………………………………………………………………………………..................................................
15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
2. ประเมินจากผู้จานวนผู้เสนอหรือแนะนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

(......นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์...........)
.....................บรรณารักษ์........................
ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ .......................................
1. ชื่อกิจกรรม……จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตร…….
โครงการที่ 9 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ………สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.................................................
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ................กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ........................................
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( / ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ
สังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( / ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..4... พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพและอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม
สามารถดารงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ
............................................................................................................................... ...
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ .......2....การผลิตบัณฑิต..................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ....2.5....ชื่อตัวชี้วัด .........ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้......
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( / ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา ......................................
( ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งสนันสนุนการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า ที่ประกอบด้วยสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย
รูปแบบ ทันสมัย จึงต้องมีการจัดหาและพัฒนาสื่อทรัพยากรสารนิเทศ ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับหลักสูตร
เพียงพอ และตรงความต้องการของผู้ใช้ ฉะนั้นเพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นและทันสมัยให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรตลอดจนประชาชน
ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตามความต้องการ

7. สถานที่ดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
31 พฤษภาคม 2561
9. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ทุกหลักสูตร
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 100

คน

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ภายในไตรมาส 3

เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 470,000 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. สารวจความต้องการจากผู้ใช้บริการ
2. ดาเนินการ (Do)
1. ตรวจสอบรายการกับฐานข้อมูล
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
3. สรุปและประเมินผล (Check)
1. สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)

ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือน 31 ตุลาคม 60
เดือน 31 ตุลาคม 60
เดือน 30 พฤศจิกายน 60
เดือน 31 ธันวาคม 60 – 31 พฤษภาคม 61
2 ครั้ง/ปี
เดือน 30 มิถุนายน 2561

12. งบประมาณรวม
…………470,000........ บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……......470,000............ บาท
( ) งบประมาณเงินรายได้ ……............................... บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายจ่าย
ค่าวัสดุ
470,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ ตารา วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จานวน 1,066 เล่ม/ชิ้น/
ฉบับ เป็นเงิน 470,000 บาท ดังนี้
1. วารสารและหนังสือพิมพ์ จานวน 705 เล่มๆ ละ 400
บาท เป็นเงิน 282,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60
2. หนังสือ จานวน 235 เล่มๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน
94,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 62 ชื่อเรื่องๆ ละ 1,500
บาท เป็นเงิน 94,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย ทันสมัยและเพียงพอในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
14.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศของผู้รับบริการด้านทรัพยากรสารสนเทศ
2. ประเมินจากผู้จานวนผู้เสนอหรือแนะนาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด

ลงชื่อ
ตาแหน่ง

(..............นางสาวสุกัลยา..ปิ่นฟ้า.............)
....................บรรณารักษ์........................
ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ .......................................
1. ชื่อกิจกรรม……พัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) (เพิ่มเติม)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ………สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.................................................
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ................กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ........................................
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( / ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( / ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..
4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ พัฒนา สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 2.13 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( / ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา ......................................
( ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการบริการวิชาการแก่สถาบันต้นสังกัด อัน
ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนการการสอนและการค้นคว้าวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดถึงการทานุบารุง
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เ จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ความ
ต้องการข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้น มีบทบาทสาคัญในการจัดเก็บ รวบรวมและให้บริการสารสนเทศแก่ผู้สนใจ
ดังนั้นการดาเนินงานห้องสมุดด้วยระบบมือ ( Manual System) ทั้งหมดไม่สามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบันได้ ห้องสมุดจึ งมีความจาเป็นจะต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology
Information) ได้แก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ใช้ในการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อค้นหา เผยแพร่ กระจายและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
หรือใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งภายในห้องสมุดเอง ภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทากิจกรรมพัฒนาระบบห้องสมุดเทคโนโลยี
RFID (Radio Frequency Identification) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 นั่น เราได้จัดหา

ประตูป้องกันหนังสือสูญหายไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการใช้งานระบบ RFID ให้เต็มรูปแบบ และเต็มประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบ โดยจุดเด่นของ RFID อยู่ที่การอ่านข้อมูลจากแท็ก (Tag)ได้หลาย ๆ แท็กแบบไร้สัมผัส และ
สามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้นแรงสั่นกระเทือน การกระทบกระแทก สามารถ
อ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสามารถทางานร่วมกับระบบห้องสมุดได้เป็นอย่างดี และมีระบบยืม -คืนอัตโนมัติ ซึ่ง
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และอานวยประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ช่วยลดบุคลากรในงานบริการยืม-คืน เพื่อ
ทาให้มีเวลาในการบริการเพิ่มมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ แก่นักศึกษา
6.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
6.3 เป็นการนาเทคโนโลยีทันสมัยมาช่วยลดขั้นตอนการทางานที่มีความซ้าซ้อน
6.4 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จากการนาเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
7. สถานที่ดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
9. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไป
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency
Identification)
เชิงคุณภาพ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบห้องสมุด
เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

1 ระบบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 630,000 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- วางแผนการจัดหาระบบ
1 ตุลาคม 60
2. ดาเนินการ (Do)
- จัดหาระบบระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID
1 พฤศจิกายน 60 – 30 มิถุนายน 61
- ติดตั้งการใช้งานระบบ
1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 61
- ทดสอบระบบ
20 พฤษภาคม 61
- ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานและการบริการ
3. สรุปและประเมินผล (Check)
- ประเมินผลการใช้และการบริการ
20 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 61
- สรุปผลการดาเนินงาน
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
- นาผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการบริการ
1 มิถุนายน 61 - 30 มิถุนายน 61
12. งบประมาณรวม
…………630,000........ บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……............................... บาท
( / ) งบประมาณเงินรายได้ ………...630,000.......... บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/
จานวนเงิน
หมวดรายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
630,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ระบบห้องสมุดเทคโนโลยี RFID
Identification) จานวน 1 ระบบ

(Radio Frequency

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของห้องสมุดโดยรวม
14.2 ลดปัญหาการเข้าแถวคิวเพื่อยืม คืน หนังสือและสื่อทรัพยากรสารสนเทศในช่วงที่ผู้ใช้มาขอใช้บริการมาก
14.3 ลดระยะเวลาในการให้บริการ ทาให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อความสะดวก รวดเร็วของระบบ
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

( นางสาวแขนภา ทองตัน )
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ .......................................
1. ชื่อกิจกรรม การประกวดแข่งขันผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมจากไอเดียยุค 4.0 ของนักศึกษา
( Contest of innovation from the student's 4.0 era )
2. ชื่อโครงการที่ 13 การพัฒนาศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ กลุ่มงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. ลักษณะของกิจกรรม
5.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( / ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและ
สังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวั ฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( / ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
5.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุยทธ์ พัฒนาทักษะการคิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา

5.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ
สนับสนุนทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างเสริมทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
5.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบ การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัด
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม
5.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( / ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( / ) ด้านความรู้
( / ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
5.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา …
( / ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( / ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการคิด
อย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะดังนี้ 1) ทั กษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์การทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ การนาเอา
นวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ได้แก่ องค์ประกอบสาคัญ คือ ความรู้
พื้นฐานด้านสารสนเทศสื่อและไอที 3) ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและ
การปรับตัวเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นา มีทักษะทางสังคม และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้นโยบายดังกล่าว

เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย ศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วม
ดังนั้น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏเพชรบุรี
และได้รับมอบหมายให้มีการจัดตั้งศูนย์ระเบียงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขึ้น ซึ่งมีภารกิจในการรวบรวมองค์ความรู้
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทางสานักฯ จึงได้จัด
กิจกรรม “ สื่อการเรียนรู้บนฝาผนังและการประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้จากป้าย ไวนิล (Wall Mural and Design
Contest of Vinyl Label) ” ให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางด้านการคิดสร้างสรรค์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และนาเสนอ
ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัย
7.2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย Thailand
4.0
7.3 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นที่
ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและมหาวิทยาลัย
8. สถานที่ดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
8 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561
10. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สนใจ
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1) จานวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
2) จานวนชิ้นงานจากการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ
3) จานวนชิ้นงานที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
เชิงคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน
2 ชิ้นงาน

4) ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5) ระดับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
6) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
7) การดาเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน
8) ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

ระดับมากกว่า > = 4.00
ระดับมากกว่า > = 4.00
ระดับมากกว่า > = 4.00
ภายในไตรมาส 3
จานวน

100,000

บาท

12. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4 ม.ค. 61
- สารวจและกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
4 ม.ค. 61
2.ดาเนินการ (Do)
- วางแผนและดาเนินการจัดทาเอกสาร
4 ม.ค. 61 – 31 พ.ค. 61
- เตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- ดาเนินการตัดสิน/ตรวจสอบผลงาน/ตรวจสอบความถูก
ต้อง
3.สรุปและประเมินผล (Check)
- สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
30 มิ.ย.61
- รายงานผลการดาเนินงานต่อสานักฯ และมหาวิทยาลัยฯ
4.นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
- จัดทาแผนงานพัฒนาศูนย์ระเบียงฯ ในครั้งต่อไป
31 ก.ค. 61
13. งบประมาณรวม
100,000 บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……............................... บาท
( / ) งบประมาณเงินรายได้
100,000
บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท

14. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
60,000 สีสาหรับวาดผนัง เป็นเงิน 60,000 บาท
2.ค่าตอบแทน
10,000 ค่าตอบแทนการประกวดผลงานสร้างสรรค์ 1 รายการ ๆ ละ
3 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท
3,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด เป็นเงิน
3,000 บาท
3.ค่าใช้สอย
27,000 ค่าจ้างออกแบบลายและจัดทาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลงาน
นักศึกษา เป็นเงิน 27,000 บาท
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. การติดตามและประเมินผล
จานวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมและเกิดผลงาน/นวัตกรรมจากการคิดวิเคราะห์

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล)
ตาแหน่ง บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ ………………………………..
1. ชื่อกิจกรรม การพัฒนาห้องสมุดเพื่อโรงเรียนกองทุนการศึกษา ระยะที่ 2
ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางในการดาเนิน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
4. ลักษณะของกิจกรรม

4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคัญ กับ การวิจั ย เพื่ อแก้ปัญ หาของพื้น ที่แ ละสนับ สนุน เอกลั ก ษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( / ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้ นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( / ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..... (ระบุชื่อกลยุทธ์).....................................................................................................
4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ 4 สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ ...............................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ........ ชื่อตัวชี้วั ...............................................................................................................
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( / ) การเรียนการสอน รายวิชา สถาบันบริการสารสนเทศ ห้องสมุดอัตโนมัติ
( ) กิจกรรมนักศึกษา
( / ) การวิจัย
( / ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
จากโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อโรงเรียนกองทุนการศึกษา ของโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวทางใน
การดาเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 สานัก
วิทยบริการฯ ได้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนกองทุนเพื่อให้เป็น แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยระยะที่ 1 ได้การศึกษาพื้นที่ห้องสมุดทั้ง
14 โรงเรียนและปรึกษาหารือร่วมกับผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน และผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด ในเห็น
สภาพความเป็นจริงและวิเคราะห์ความต้องการแล้วเสนอผลการวิเคราะห์การพัฒนาห้องสมุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งในระยะที่ 1 ทั้ง
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ทาการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้แก่ห้องสมุดกองทุนทั้ง 14 โรงเรียน และประเมินผล
สภาพเบื้องต้นตามแนวทางการปฏิบัติงานห้องสมุด 4 ด้าน จนเห็นปัญหาห้องสมุดกองทุนทั้ง 14 โรงเรียน เช่น บุคลากรทาง
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสิ่งอื่นๆ
ทางสานักวิทยบริการฯ จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของห้องสมุดกองทุนทั้ง 14 โรงเรียนที่จะพัฒนาตนเองให้สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช สานักวิทยบริการฯ ได้จัดทาโครงการต่อเนื่อง

ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการส่งเสริมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้ทางบรรณารักษ์แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ประจาห้องสมุดและนักเรียน (ยุวบรรณารักษ์) ตลอดจนส่งเสริมการทากิจกรรมห้องสมุด อื่นๆ และเห็นถึงความจาเป็นที่จะให้
ห้องสมุดโรงเรียนกองทุนการศึกษาพัฒนาห้องสมุด เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ นาเอาซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ
ห้องสมุด ตอบสนองความต้องการและมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกองทุนการศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถ

พัฒนาทักษะการอ่านและรู้เท่าทันต่อโลกปัจจุบันต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับครู, นักเรียน และบุคคลทั่วไปให้พร้อมบริการ
6.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ตลอดจน
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนกองทุนทางการศึกษา จานวน 14 โรงเรียน
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
9. กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักเรียน โรงเรียนกองทุนทางการศึกษา จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอานันท์ โรงเรียนบ้านหุบ
กะพง และ โรงเรียนบ้านพุพลู
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนกองทุนทาง+การศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
จานวน 3 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนอานันท์ โรงเรียนบ้านหุบกะพง และ โรงเรียนบ้านพุพลู
เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ของเรียนนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษา จากการใช้
ร้อยละ 10
ประโยชน์ของห้องสมุดเพิ่มสูงขึ้น
2. โรงเรียนต้นแบบการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
จานวน 3 โรงเรียน
3. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดสีเขียว
จานวน 14 โรงเรียน
เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

ไตรมาสที่ 3
จานวน 200,000 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
1.2 เสนออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการ (Do)
2.1 จัดทาโครงการและแต่งตั้งคณะทางาน
2.2 ประสานงานกับโรงเรียนกองทุน
2.3 จัดห้องสมุด และให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบห้องสมุด โรงเรียนกองทุน
อบรมยุวบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
3. สรุปและประเมินผล (Check)
ติดตามงานและประเมินงาน รายงานสรุปผลการดาเนินการ
4. นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
4.1 ติดตามผลการดาเนินการ จากรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
4.2 ประชุมรายงานผลและปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปแก่คณะทางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม 2560
ตุลาคม 2560
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม-มิถุนายน 2561
31 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน 2561

12. งบประมาณรวม
200,000 บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……...200,000.............. บาท
( ) งบประมาณเงินรายได้ ……................................ บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย จานวนเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. ค่าตอบแทน
58,800
- ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 14 วัน เป็นเงิน 58,800 บาท
2. ค่าใช้สอย

85,840 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คนๆ ละ 240 บาท x 29 วัน เป็นเงิน 62,640 บาท
- ค่าอาหาร จานวน 10 คนๆ ละ 120 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าที่พัก จานวน 11 คืนๆ ละ 2 ห้องๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 22,000
บาท
3. ค่าวัสดุ
55,360 - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 29 ครั้งๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 43,500
บาท
- ค่าป้ายจัดการอบรมและกิจกรรม 1 ป้าย ขนาด 2x3 เมตร เป็นเงิน
2,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 20 ชุดๆ ล่ะ 100 บาท เป็นเงิน 2,000
บาท
- ค่ากระดาษกาวสีต่างๆ และเทปใสสาหรับติดหมวดหมู่ 7,860 บาท
รวม
200,000
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1. ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ที่มีประสิทธิภาพ
14.2 ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากการอ่านเกิดนิสัยรักการอ่าน จากแหล่ง
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบยั่งยืน
14.3 ครูและนักเรียนได้รับทรัพยากรสารสนเทศที่ดี
14.4 ครูและนักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
14.5 ครูและนักเรียนมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการค้นคว้าและรู้จักการสืบค้นที่ถูกต้อง
15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
15.1 การสังเกต
15.2 แบบสอบถาม
15.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน
15.4 การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

...................................................
(นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์)
บรรณารักษ์
ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ .......................................

1. ชื่อกิจกรรม นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพชรบุรี (Phetchaburi Art & Culture Exhibition Mobile)
2. ชื่อโครงการหลัก โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายทีด่ าเนินการ กลุ่มงานพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ
5. ลักษณะของกิจกรรม
5.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดย
คานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัย และพัฒ นาองค์ความรู้ที่ จาเป็น และประโยชน์ในการพัฒ นาท้องถิ่น ชุ มชนและประเทศโดยให้
ความสาคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( / ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( / ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการ
หรือสานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( / ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( / ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จา่ ยในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
5.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุยทธ์ที่ 5.4 สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ วิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น
5.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจที่
4. สืบสาน เผยแพร่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชีว้ ัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแก่สังคม
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สมศ.ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
5.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
5.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา …
( ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( / ) การบริการวิชาการแก่สงั คม
( / ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย
เพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้แก่
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชานทั่วไป เพื่ อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ของประชาชน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่น มี
พันธกิจสาคัญด้านการพัฒนาสนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัย
อย่างเต็มประสิทธิภาพ กอปรกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอยู่มากมาย หลากหลายแขนง
ดังนั้นสานักฯ จึงได้จัดทาโครงการ นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพชรบุรี เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ และจัด

แสดงสารสนเทศ ดารงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม
และทรงคุณค่า อาทิ นิทรรศการแบบเคลื่อนที่ได้สาหรับการบริการวิชาการนอกพื้นที่ตั้ง และใช้เทคโนโลยี QR Code ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยอีกด้วย

7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ภมู ิปัญญาท้องถิน่ มีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน/สังคม
7.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะพื้นบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดระบบสารสนเทศ และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบุรี
8. สถานที่ดาเนินงาน
อาคารศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฎเพชรบุรี และศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น (อาคาร 6A) สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบุรี
9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561
10. กลุ่มเป้าหมาย
10.1 อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.3 ศิษย์เก่า และประชาชนทัว่ ไป
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1) จานวนผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้/นิทรรศการ
2) จานวนองค์ความรู้ที่จัดแสดง
เชิงคุณภาพ
3) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ก. มีพื้นที่การจัดแสดงศิลปะพืน้ บ้าน
ข. มีฐานข้อมูลศิลปะพืน้ บ้าน
4) ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ชมนิทรรศการ/ร่วมกิจกรรม
เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

ค่าเป้าหมาย
100 คน
1 เรื่อง
ก. และ ข.
1 พื้นที่
1 ฐานข้อมูล/เทคโนโลยี
ระดับ >= 3.51
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จานวน

76,000

บาท

12. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- สารวจข้อมูล กาหนดพื้นที่ วางแผนการดาเนินงานจัดกิจกรรม/
นิทรรศการหมุนเวียน และประสานวิทยากร
2.ดาเนินการ (Do)
- ดาเนินการสารวจ สรุปและจัดทาข้อมูลลงฐานข้อมูล/พัฒนา
เทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ดาเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- ประสานงานการออกแบบและจัดทานิทรรศการ
- จัดทานิทรรศการออนไลน์
- ดาเนินการติดตั้งนิทรรศการ
- ให้บริการวิชาการ/กิจกรรมการเสวนาตามแผนงานที่กาหนดและ
สารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/ผูเ้ ข้าชมนิทรรศการ
3.สรุปและประเมินผล (Check)
- จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและรายงานต่อสานักฯ และ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นรายไตรมาส
4.นาผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)
- จัดทาแผนงานบริการวิชาการในครั้งต่อไป/ปีถัดไป

13. งบประมาณรวม
( ) งบประมาณแผ่นดิน
( / ) งบประมาณเงินรายได้
( ) งบประมาณอื่นๆ
14. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
รายจ่าย
ค่าครุภัณฑ์
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

จานวนเงิน

ระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ย. 60
พ.ย. 60
พ.ย.-ธ.ค. 60
พ.ย.-ธ.ค. 60
ธ.ค. 60-ม.ค. 61
ม.ค.-มี.ค. 61
มี.ค.-เม.ย. 61
พ.ค.-มิ.ย. 61
ธ.ค. 60, มี.ค. 60 และ มิ.ย. 61
ก.ค. 61

76,000 บาท
……............................... บาท
76,000 บาท
...................................... บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

40,000 - 1. ออกแบบและจัดทาโครงสร้างนิทรรศการแบบเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด ๆ
ละ 40,000 บาท
3,600 - 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็น
เงิน 3,600 บาท
32,400 - 3. ค่าจ้างจัดทานิทรรศการประกอบการเสวนาในรูปแบบ mobile
จานวน 1 เรื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
4. ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิลเข้าโครงไม้ ขนาด 80x180
ซ.ม. จานวน 3 ป้าย ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
5. ค่าวัสดุจัดทาของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมกิจกรรม/ชมนิทรรศการ เป็น
เงิน 7,900 บาท

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 มีการพัฒนาห้องสมุดเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน/สังคม
15.2 มีฐานข้อมูลศิลปะพืน้ บ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
15.3 มีการรวบรวม จัดระบบสารสนเทศ และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี
16. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
16.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้เข้าชมนิทรรศการ
16.2 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

( นายทวี นวมนิ่ม )
บรรณรักษ์

ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสงบประมาณ 209502120121

รหัสงบประมาณ 102305020121
1. ชื่อกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสานักวิทยบริการฯ
2. ชื่อโครงการหลัก พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ลักษณะของกิจกรรม
5.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคัญ กับ การวิจั ย เพื่ อ แก้ปัญ หาของพื้น ที่แ ละสนับ สนุน เอกลั ก ษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
5.3 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ มร.พบ. 1.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (สกอ. 5.1)

5.4 ดาเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทงบ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
รหัสกิจกรรม 102305020121
ประเภทงบ
เงินงบประมาณ บ.กศ.
รหัสกิจกรรม 209502120121
5.7 สถานะของโครงการ/กิจกรรม
( / ) โครงการ/กิ จ กรรมที่ ร ะบุ ชื่ อ ไว้ แ ล้ ว ในแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
( ) โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
6. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน จึงควรปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่
ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาว
จึงต้องเปลี่ยนหลักการและวิธีคิดจากแบบเดิมมาสู่การพัฒนาแบบใหม่ โดยอาศัยการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะ
นิสัย และการพัฒนาแรงจูงใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงจะช่วยทาให้บุคลากรและหน่วยงานมีความเข้มแข็งและเติบโต
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
การพัฒนาบุคลากรแนวใหม่จึ งจะต้องเริ่มต้นจากการการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ทัศนคติ (Attitude) คือ การทาให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และการทาให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสาคัญ
ต่อหน่วยงาน 2) การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทาให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับหน่วยงาน และ 3) การ
พัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตาแหน่ง
งานที่สูงขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ การพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านแนวคิด
ทัศนคติ การปรับพฤติกรรม การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรต้องพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน และมีความหลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการทางาน
ให้ สอดคล้ องและทั นกั บการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมจึ งเป็ นพั นธกิ จส าคั ญที่ จะต้ องด าเนิ นการบริ หารจั ดการให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการให้แก่
บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น การดาเนินการตามภารกิจของสานักฯ จึง
ต้องดาเนินงานอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริการและการบริหารงาน อีกทั้งสานักฯ เล็งเห็ น
ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากร และ
สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
จะทาให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและเกิดการจัดการความรู้ โดยใช้งานประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือ เพื่อให้
การปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ได้ในอนาคต อีกทั้งบุคลากรจะมีสมรรถนะในการทางานเหมาะสมกับตาแหน่ง สามารถ

นาความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพัฒนาของหน่ วยงานหรือการพัฒนาตนเองไปปรับใช้ในการทางานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาการปฏิบัติงานเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศของสานักวิทยบริการฯที่มหาวิทยาลัย
อื่น และนามาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนางานของตนเอง
7.2 เพื่อให้บุคลากรเห็นนวัตกรรมในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ และนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
7.3 เพื่อให้บุคลากรนาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน
7.4 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7.5 เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
7.6 เพื่อให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดี สามัคคีและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้
7.7 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน และสามารถนามาเป็นแนวทาง
ปรับปรุงผลการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
7.8 เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
8. สถานที่ดาเนินงาน
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
10-13 กรกฎาคม 2561
10. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร บุคลากร สานักวิทยบริการฯ จานวน 25 คน
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

ค่าเป้าหมาย
จานวน 20 คน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
จานวน 114,700 บาท

12. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักฯ
2.ดาเนินการ (Do)
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3.สรุปและประเมินผล (Check)
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
4.นาผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)
นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2561

13. งบประมาณรวม
……………114,700.......... บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน.........84,700 ……................ บาท
( ) งบประมาณเงินรายได้.......................................... บาท
(  ) งบประมาณอื่นๆ.............. 30,000........................ บาท
14. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
90,700 1) ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จานวน 20 คน ( 240x20 คนx4
วัน ) เป็นเงิน 19,200 บาท
2) ค่าที่พัก (900x 20 คนx3 คืน) เป็นเงิน 54,000 บาท
3) ค่าของที่ระลึก (500 x 6 ชิน้ ) เป็นเงิน 1,500 บาท
4) ค่าเช่ารถตู้ (2,000x2 คันx4 วัน) เป็นเงิน 16,000 บาท
1) ค่าน้ามันยานพาหนะ (3,000x2 คันx4 วัน) เป็นเงิน
ค่าวัสดุ
24,000 24,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
114,700
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 บุคลากรสามารถพัฒนางานประจาของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง หรือสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้มากขึ้น
15.2 บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง
15.3 บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดีสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
15.4 บุคลากรมีความสามัคคีและเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน สามารถดาเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.5 บุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นเครือข่าย
ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
15.6 มีแนวปฏิบัติที่ดีที่หลากหลาย และได้กรณีตัวอย่างเพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน

16. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
1. ประเมินจากความพึงพอใจ
2. สรุปความรู้ใหม่ที่ได้พบ และแนวคิดในการนาความรู้มาพัฒนางาน

ลงชื่อ
ตาแหน่ง

(นางสาวสวรินทร์ ยัง่ ยืนรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อกิจกรรม………โครงการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีแก่นักศึกษาและบุคลากร.....................................................
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ........................................................
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ............ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...................................................................
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( / ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( / ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..8...(พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วย วิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์รวมทั้งคุณธรรม
สามารถดารงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้).....................................................................................
4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ ..................................................................................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ ............................................................................................................................. ......
ตัวชี้วัดที่ ........ ชื่อตัวชี้วัด ..................................................................................................................
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( ) ซื่อสัตย์
( ) มีวินัย
( / ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( ) ท่องเที่ยว
( ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( / ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา ......................................
( / ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
ระบบงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็เห็นถึงความจาเป็นในการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การปฏิบัติงาน อีกทั้งปัจจุบันนี้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกและง่ายขึ้น โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เพราะมีโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก
นัก และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูก
อนึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน และ
งานบริ หาร แต่เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ทาให้ นักศึกษาและ
บุคลากรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถาบันอบรม
คอมพิว เตอร์ หรื อหน่ ว ยงานอื่น ที่จั ดอบรมคอมพิว เตอร์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการส่ งเสริมความรู้ทางด้า น
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ได้ประหยัดค่าใช้จ่าย สานักคอมพิวเตอร์มีความพร้อมใน
ด้านนี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาหรับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปขึ้น

6. วัตถุประสงค์
6.1. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไปได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
6.2. เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ในการนาไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพสูงสุด
6.3. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภายนอกได้เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6.4. เพื่อเป็นหน่วยจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยเผยแพร่ความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5 เพื่อบริการฝึกอบรมจานวน 30 หลักสูตร
6.6 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบสานโครงการพระราชดาริ
6.7 เพื่อขยายขอบข่ายการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาและบุคลากร
7. สถานที่ดาเนินงาน
อาคาร 17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
...1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2561....................................................................................................
9. กลุ่มเป้าหมาย
…9.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …1000 คน……………....................................................................
…9.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 500 คน...................................................................................
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 1500

คน

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 1,241,200 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
1.1 กาหนดหลักสูตรและตารางหลักสูตรฝึกอบรม 30
....1 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2561...........
หลักสูตร
........................................................................
1.2 ประกาศรับสมัคร
2.ดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ปิดอบรม
.....1 พศจิกายน 2560 – 30 สิงหาคม 2561.
3.สรุปและประเมินผล (Check)
3.1 ประเมินผลก่อนการฝึกอบรม
......30 นาที.....................................................
3.2 ประเมินผลหลังฝึกอบรม
......30 นาที.....................................................
4.นาผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)
4.1ปรับปรุงเนื้อหาจากข้อมูลการประเมิน...................... .......7 วัน........................................................
4.2 ปรับปรุงระยะเวลาการฝึกอบรมจากข้อมูลการ
.......7 วัน........................................................
ประเมิน
12. งบประมาณรวม
………1,241,200.......... บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……............................... บาท
( / ) งบประมาณเงินรายได้
…….1,241,200....... บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายจ่าย
ตอบแทน
800,200
ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยาการ
ค่าวัสดุ
200,000
ค่าวัสดุฝึกและเอกสารประกอบการอบรม
ค่าใช้สอย
200,000
ค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการความร่วมมือ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จ
ค่าใช้สอย
41,200
พระเทพฯ
ค่าเทมเพลทเว็บไซต์สาเร็จรูป
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1..นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น...
14.2..นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่……………………………
14.3..บุคลากรมีความรู้สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน...............
14.4..เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี…

15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
15.1..แบบทดสอบก่อนเรียนแยกเนื้อหาแต่ละหลักสูตรผ่านระบบ LMS(Learnning Management System)
15.1..แบบทดสอบหลังเรียนแยกเนื้อหาแต่ละหลักสูตรผ่านระบบ LMS(Learnning Management System)
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

นายเชฐ ศรีแย้ม
(.................นายเชฐ ศรีแย้ม....................)
............นักวิชาการคอมพิวเตอร์............
ผู้เสนอกิจกรรม

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ชื่อกิจกรรม………โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร......................................................
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ …………สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ........................................................
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดาเนินการ............ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ...................................................................
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
( ) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทางาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
โดยคานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
( ) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้
ความส าคั ญ กั บ การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาของพื้ น ที่ แ ละสนั บ สนุ น เอกลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
( ) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
( ) สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
( ) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
( / ) พัฒนาประสิทธิภาพการบริห ารจัดการขั้นสู ง (Advanced Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรื อส านั กบริห ารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดาเนินการตามหลั กธรรมาภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
( ) สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว
( ) ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
( ) เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
( ) เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
( ) สร้างความเป็นสากล
( / ) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
( ) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก
4.3 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลยุทธ์ที่ ..8...(พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วย วิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์รวมทั้งคุณธรรม
สามารถดารงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้).....................................................................................
4.4 ดาเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
พันธกิจ ........................................................................................................................ ..........

ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................................................................................
4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ ...................................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่ ........ ชื่อตัวชี้วัด ..................................................................................................................
4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดาเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
( / ) ซื่อสัตย์
( / ) มีวินัย
( / ) ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
( / ) ท่องเที่ยว
( / ) อาหาร
คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน
( ) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( / ) ด้านความรู้
( ) ด้านทักษะทางปัญญา
( ) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ
( ) การเรียนการสอน รายวิชา ......................................
( / ) กิจกรรมนักศึกษา
( ) การวิจัย
( ) การบริการวิชาการแก่สังคม
( ) การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบั นเป็ นที่ยอมรับกันว่าในแวดวงธุ รกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อ
ระบบงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ต่างก็เห็นถึงความจาเป็นในการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน อีก
ทั้งปัจจุบันนี้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกและง่ายขึ้น โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพราะมีโปรแกรมสาเร็จรูปที่
ใช้ในด้านต่าง ๆ มากมาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมากนัก และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็มี
ราคาถูก
อนึ่งในปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีการใชง้านเพื่อใช้งานต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล
และค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตออยูในขอบเขตจากัดไม่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยในอาคารเกิดใหม่ยังไม่สามารถ ใช้งาน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ทาให้การเรียนการสอน การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตการติดต่อสื่อสารไม่สามารถทา
ได้ ทาให้การใช้สารสนเทศและการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพจากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ใหค้รอบคลุม ทุกอาคารให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ได้

6. วัตถุประสงค์
6.1. เพื่อขยายจุดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาคารใหม่ จานวน 4 อาคาร
6.2. เพื่อขายจุดเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ UTP ภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 300 จุด
6.3. เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6.4. เพื่อติดตั้งเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่า 100 จุด
7. สถานที่ดาเนินงาน
7.1. อาคาร 17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี) (โปรดระบุ)
1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2561
9. กลุ่มเป้าหมาย
…9.1 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี …24,000 คน
…9.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 800 คน
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน 24,800

คน

เชิงคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงเวลา
กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงต้นทุน
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ

จานวน 2,000,000 บาท

11. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1.วางแผนการดาเนินงาน (Plan)
1.1 กาหนดแผนปฏิบัติงาน
....1 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2531...........
1.2 จัดทาคุณลักษณะครุภัณฑ์
........................................................................
2.ดาเนินการ (Do)
2.1 ดาเนินการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
.....1 พศจิกายน 2560 – 30 สิงหาคม 2561..
2.2 ติดตั้งและใช้งาน
........................................................................
3.สรุปและประเมินผล (Check)
3.1 ประเมินผลการใช้งาน
.......1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561..
3.2 สรุปผลการประเมินรวมรูปเล่ม
.......1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561..
4.นาผลการประเมินไปปรับปรุง(Act)
4.1 นาผลการประเมินมากจัดทาแผนปฏบัติการในปีหน้า. .......1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561..
4.2 ประเมินแผนการใช้งานในปีถัดไป
.......1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561..
12. งบประมาณรวม
………2,000,000......... บาท
( ) งบประมาณแผ่นดิน ……............................... บาท
( / ) งบประมาณเงินรายได้
…….2,000,000....... บาท
( ) งบประมาณอื่นๆ
...................................... บาท
13. รายละเอียดงบประมาณ
งบรายจ่าย/หมวด
จานวนเงิน
รายจ่าย
ค่าใช้สอย
300,000
ค่าใช้สอย
400,000
ค่าใช้สอย
100,000
ค่าใช้สอย
300,000
ค่าวัสดุ

550,000

ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์

70,000
140,000
50,000
10,000
85,000

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
จ้างติดตั้งสาย UTP 300 จุดๆ ละ 1,000 บาท
จ้างติดตั้งสายใยแก้วนาแสง 4 อาคารๆ ละๆ 100,000 บาท
จ้างติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 100 จุดๆ ละ 1,000 บาท
จ้างดูแลรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เดือนละ 25,000 บาท จานวน 12 เดือน
หัวต่อ SFP+ HPE 8Gb Short Wave 32 หัวๆ ละ
17,187.50
รวมเป็น 550,000 บาท
เครื่องฉายภาพสามมิติ 2 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท
อุปกรณ์สลับสัญญาณวิดิโอดิจิทัล จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเสียงห้องปฏิบัติการจานวน 1 เครื่อง
ชุดตัดภาพวิดิโอคอนเฟอร์เรนจ์ 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลแบบเครือข่าย 1 เครื่อง

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
14.1. นักศึกษาและบุคลกรมีช่องทางการเข้าถึงและสามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น
14.2. นักศึกษามีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
14.3. บุคลากรมีความรู้สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
14.4. เพิ่มขีดความสามารถในให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14.5. เพื่อขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
14.6. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมีการจัดลาดับที่ดีขึ้น
15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
15.1..แบบสอบถามการใช้งานจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
15.2..ติดตามการใช้งานของระบบจากอุปกรณ์ผ่านระบบ NMS (NETWORK MONITOR SYSTEM)
15.3..จากรายงานการจัดลาดับเว็บไซต์ (ของสถาบันจัดลาดับเว็บไซต์)
ลงชื่อ
ตาแหน่ง

นายเชฐ ศรีแย้ม
(.................นายเชฐ ศรีแย้ม....................)
............นักวิชาการคอมพิวเตอร์............
ผู้เสนอกิจกรรม

