
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3. ผลผลิต  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
4. งาน/โครงการ  งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. กิจกรรมหลัก 0220501, โครงการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ  (61A6000002) 
6. ผู้รับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักวิทยบริการฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานในด้าน
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และทรัพยากรสารสนเทศ และด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความส าเร็จและรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้ใช้บริการ   
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบทุกสาขาวิชา 
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  วัสดุไฟฟ้า วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ฯลฯ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

 3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ และทรัพยากร

สารสนเทศ ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ  
 5. เพ่ือจัดกิจกรรมเชิญชวนให้เข้าใช้บริการและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้ใช้บริการ 
 6. เพ่ือด าเนินการจัดการความรู้ของส านักวิทยบริการฯ ในการรวบรวมความรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี ในการ

ด าเนินงานการจัดการความรู้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในส านักฯ และประยุกต์ใช้ 
 7. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มีความสุขในการท างาน 

 
9. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน   8,000 คน  

2.บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 22 คน  
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10. รูปแบบกิจกรรม 
 จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ 
 
11. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [ X ] ร (รับผิดชอบ) [ X ] ท (ทันสมัย) 
 
12.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เก้าอี้หอ้งประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ตัว 100 
   2. ประตูตรวจสอบการเข้าออกหอ้งสมุดแบบปีกนก ชุด 1 
   3. ประตูป้องกันการขโมยสือ่ คู ่ 1 
   4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เครื่อง 20 
   5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู เครื่อง 2 
   6. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ รายการ 70 
   7. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ รายการ 8 
   8. จัดหาวัสดุเพื่อการด าเนินการส านกัวิทยบริการฯ รายการ 30 
   9. ค่าบริการโทรศัพท ์ เดือน 12 
   10. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ 2,020 
   11. จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 6 
   12. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ ์ ชื่อเรื่อง 188 
   13. กิจกรรม หรือนิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้บริการ ครั้ง 4 
   14. ส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารของส านักวิทยบริการฯ เรื่อง 1 
   15. บอกรับสมาชกิการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ Matichon e-Library ฐาน 1 
   16. จัดหาวัสดุด าเนินงานบรกิารสารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ ดวง 6,000 
   17. โครงการจัดการความรู ้ คน 22 
   18. โครงการ Happy Workplace : 5ส คน 22 
เชิงคุณภาพ    
   1. การบริหารจัดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
   2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการ ร้อยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 3 - 

13. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย 
หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด 

จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.60-
ธ.ค.60) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.61-
มี.ค.61) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย.61-
มิ.ย.61) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.61-
ก.ย.61) 

 1. เก้าอี้ห้องประชุมพร้อม
แผ่นเลคเชอร์ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิต
ให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/
สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด :  
คุณสมบัติทั่วไป 
1.มีขนาดไม่น้อยกวา่   
กว้าง 65 เซนติเมตร   ลึก 
75 เซนติเมตร   สูง 100 
เซนติเมตร 
2. โครงสร้างของเก้าอี้ 
   2.1 มีแผ่นฐานที่
เช่ือมต่อกับขาเกา้อี ้ เพื่อ
ใช้ในการติดตั้งกับพื้นห้อง 
   2.2 ที่เท้าแขนมีการหุ้ม
ด้วยผ้าหรอืหนังเทียม 
   2.3 แผ่นเลคเชอร์
สามารถพับเก็บดา้นข้างได้ 
   2.4 เบาะนั่งหุ้มด้วยผา้
หรือหนังเทียม  สามารถ
พับเก็บเองได้ด้วยระบบ
สปริง 
   2.5 เบาะพิงหุ้มด้วยผ้า
หรือหนังเทียม  สามารถ
โยกเอนได ้
3. โครงสร้างสามารถถอด
ประกอบได ้
4. ต้องติดตั้งในจุดที่
ก าหนดให้อย่างสวยงาม 
จ านวน 100 ตัวๆละ 
7,200 บาท รวมเป็นเงิน 
720,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
720,000 บาท 
 
 
 
 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เก้าอี้ห้องประชุมพร้อม
แผ่นเลคเชอร์ ราคา 7200 
จ านวน 100 ตัว รวมเป็น
เงิน 720,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
720,000.00 บาท 

720,000.00 720,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. ประตูตรวจสอบการ
เข้าออกห้องสมุดแบบปกี
นก 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. เป็นเครื่องควบคุม
ทางเข้ามีลักษณะเป็นปีก
กั้นช่องทาง 3 ชิ้น จ านวน 

495,000.00 495,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ยกระดับการผลิตบัณฑิต
ให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น ภูมิภาคอาเซียน/
สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 
พฒันากระบวนการเรียน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ช่องทางเดิน ความกว้าง
ของช่องทางเดินแต่ละช่อง 
กว้างไม่น้อยกวา่ 50 
เซนติเมตร 
2. ตัวเครื่องประกอบจาก
วัสดุโลหะ หรือสแตน
เลสสตีลเบอร์ 304 ที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน 
3. ตัวเครื่องมีไฟ LED ใน
การแสดงสถานะ การ
ท างานของอุปกรณ์ โดย
สามารถแสดงสัญลักษณ์
ไฟ LED สีเขียวเป็นรูป
ลูกศรเพื่อเป็นสัญลักษณ์
ทางเข้า หรือ ไฟ LED สี
แดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์
การห้ามเขา้ที่ตัวเครื่องได้ 
4. มีเครื่องอ่านบัตร
สมาชิกแบบ RFID หรือ 
แบบบาร์โค้ดติดต้ังมา
พร้อมกับตัวเครื่องเพื่อให้
สามารถใช้งานกับบัตร
สมาชิกของทางห้องสมุด
ได้ 
5. มีระบบเซ็นเซอร์ 
(Detection Sensors) ไม่
น้อยกว่า 6 จุด ติดต้ังมา
พร้อมกับตัวเครื่อง เพื่อ
ป้องกันผู้บุกรุกในการลอด
หรือข้ามโดยไม่มีการ
ตรวจสอบสถานะ 
6. มีเสียงสัญญาณเตือน 
(Alarms) เมื่อมีผู้กระท า
การที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด เช่น อยู่ใน
ช่องทางเข้าโดยไม่มีบัตร
สมาชิก เดินเข้าพร้อมกัน
มากกว่าหนึ่งคน หรือการ
เข้าผิดช่องทาง เป็นต้น 
7. ปีกกั้นช่องทางท าจาก
อะคริลิกที่มีความแข็งแรง
และมีไฟ LED เรืองแสง 
เพื่อให้เห็นตัวแขนปกีนก
ชัดเจน 
8. กรณีไฟฟ้าดับฉุกเฉิน
ตัวเครื่องจะปลดล็อก และ
เปิดแขนกั้นโดยอัตโนมัติ 
(Fail Safe) 
9. มีประตูบานสวิงแบบ
ธรรมดาส าหรับคนพิการ 
จ านวน 1 ช่องทาง  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
495000 บาท 
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รายการครุภัณฑ์ 
1. ประตูตรวจสอบการเข้า
ออกหอ้งสมุดแบบปีกนก 
ราคา 495000 จ านวน 1 
ชุด รวมเป็นเงิน 
495,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
495,000.00 บาท 

 3. ประตูป้องกันการขโมย
ส่ือ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด : คณุสมบัติ
ทั่วไป 
1. ประตูทีต่ิดตั้งตอ้งสามารถ
ใช้งานได้กับแผน่ขอ้มูล RFID 
ที่หอสมดุใช้งานอยู่ได้ 
2. สามารถท างานกับ
สัญญาณความถี่ในช่วง 
13.56 MHz.  
3. ลักษณะตอ้งเป็นบานยึด
ติดอยู่กับพื้น ทีท่ างานโดยใช้
เทคโนโลยี RFID  
4. มีสัญญาณไฟและเสียง
ร้องเตือนเมือ่หนังสอืหรอืสื่อ
ที่ยังไม่ได้รับการยืมอย่าง
ถูกตอ้งผ่าน 
5. มีช่องส าหรับต่อสาย
ระบบเครอืข่ายเพือ่ท าการ
ติดตั้งการท างานของประตู
ได้ 
6. ต้องมีสว่นนับจ านวนคน
ผ่านติดตั้งเป็นส่วนเดียวกับ
ประตูจากผู้ผลิต 
7. ใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 
VAC ที่ 50 Hz ได้ 
8. ต้องมเีครือ่งปรับแรงดัน
และส ารองไฟฟ้ามาพร้อมกับ
การติดตั้งประตูปอ้งกนัการ
ขโมยสื่อซ่ึงตอ้งมีความจะไม่
ต่ ากว่า 1KVA 
9. ต้องเดนิสายไฟจากเครือ่ง
ส ารองไฟให้ประตู โดยแยก
สายไฟของประตูแต่ละบาน
ออกเป็นคนละเส้นกัน 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
428,000.00 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ประตูป้องกันการขโมยสือ่ 
ราคา 428000 จ านวน 1 ชุด 
รวมเป็นเงนิ 428,000.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
428,000.00 บาท 

428,000.00 428,000.00 0.00 0.00 0.00 

 4. เครือ่งปรับ อากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์

ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด : คณุสมบัติ
ทั่วไป 
1. เป็นเครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกส่วน ชนดิตั้งพื้น

600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 
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   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
24,000 บีทียู 
2. ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3. ต้องเป็นเครือ่งปรับ 
อากาศที่ประกอบส าเรจ็ทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความรอ้น
จากโรงงานเดียวกนั 
4. มีระบบฟอกอากาศ  
สามารถดกัจับอนุภาคฝุน่
ละออง  และสามารถถอด
ล้างท าความสะอาดได ้
5. มีสวิตซ์เปิดปิดและกล่อง
ควบคุมอุณหภูมิประจ าแต่
ละเครือ่ง 
6. ต้องติดตั้งตามจุดที่
ก าหนดอย่างเรียบรอ้ยและ
เหมาะสม 
7. รับประกันอายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
600,000.00 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครือ่งปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
ราคา 30000 จ านวน 20 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 
600,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
600,000.00 บาท 

 5. เครือ่งปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด : คณุสมบัติ
ทั่วไป 
1. เป็นเครื่องปรับ อากาศ
แบบแยกส่วน ชนดิติดผนัง
ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีที
ยู 
2. ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3. ต้องเป็นเครือ่งปรับ 
อากาศที่ประกอบส าเรจ็ทั้ง
ชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความรอ้น
จากโรงงานเดียวกนั 
4. มีระบบฟอกอากาศ  
สามารถดกัจับอนุภาคฝุน่
ละออง  และสามารถถอด
ล้างท าความสะอาดได ้
5.มีสวิตซ์เปิดปิดและกลอ่ง
ควบคุมอุณหภูมิประจ าแต่
ละเครือ่ง 

34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 
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   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ต้องติดตั้งตามจุดที่ก าหนด
อย่างเรียบร้อยและเหมาะสม 
7. รับประกันอายุการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
34,000.00 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครือ่งปรับ อากาศ แบบ
แยกส่วน ชนดิตั้งพื้นหรือ
แขวน ขนาด 12,000 บีทียู 
ราคา 17000 จ านวน 2 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 
34,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
34,000.00 บาท 

 6. จัดหาทรัพยากรสือ่โสต
ทัศน์ สือ่อเิล็กทรอนิกส ์
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด : จัดหา
ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์ ค่าวัสดุ 
40,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 40,000 
บาท 

40,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 

 7. จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 

วัสด ุ
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 90,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 90,000 
บาท 

90,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 8. จัดหาวัสดุเพื่อการ
ด าเนนิการส านกัวทิยบริการ
ฯ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – 
กรกฎาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด : ค่าวัสดุ 
(เช่น หลอดไฟฟ้า LED ฯลฯ)   
120,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 120,000 
บาท 
 

120,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 

 9. ค่าบริการโทรศัพท ์
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าบริการ
โทรศัพท์    12 เดอืน 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 8,000 
บาท                          

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

 10. จัดซื้อหนังสอืภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หนังสอื

วัสด ุ
   รายละเอียด : จัดซื้อ

2,176,860.00 607,000.00 522,000.00 522,000.00 525,860.00 
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อิเลก็ทรอนิกส ์และ
ฐานขอ้มูลหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีlkilogmL 

หนังสือภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หนังสอื
อิเลก็ทรอนิกส ์ไม่นอ้ยกว่า  
2,000  รายการ  ทรัพยากร
สารสนเทศด้านการอนุรกัษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และฐานขอ้มูลหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์   
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 
2,176,860บาท 

 11. จัดซื้อวัสดุซอ่ม
บ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 
2560 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยี 

วัสด ุ
   รายละเอียด : วัสดุซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ  จ านวน 6 
รายการ   
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 40,000 
บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

 12. บอกรับเป็นสมาชกิ
วารสาร หนังสอืพิมพ ์
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 

วัสด ุ
   รายละเอียด : บอกรับเป็น
สมาชิกวารสาร 170 ชื่อเรือ่ง 
บอกรับเป็นสมาชกิ
หนังสือพิมพ ์18 ชื่อเรื่อง   
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 215,000 
บาท     

215,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 65,000.00 
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สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13. กิจกรรมหรอื
นิทรรศการ และรณรงคก์าร
เข้าใช้บรกิาร 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยี 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอียด : 1. จัดหา
วัสดุเพื่อการด าเนินงาน
บริการสารสนเทศ  
กิจกรรม นิทรรศการ และ
รณรงคก์ารเข้าใช้บรกิาร
บริการ 4 ครั้ง   40,000 
2. ค่าจ้างเหมาบรกิาร 
ปฏิบัติงานนอกเวลาในการ
เพื่อให้บริการการเข้าใช้ 
63,600  บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 103,600 
บาท 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทกุ
รายการ 
 

103,600.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00 25,900.00 

 14. ส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บรกิารของส านักวิทย
บริการฯ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอียด : 1. ค่าใช้
สอยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม  2,500 
บาท 
2. ค่าวัสดุ        2,500  
บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 5,000 
บาท 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทกุ
รายการ 
 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 
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การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยี 

 15. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยี 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บอกรับ
สมาชิกการใชฐ้านข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-
Library จ านวน 1 ฐาน (ราย
ปี) 
ค่าสาธารณูปโภค 13,740  
บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 13,740 
บาท 

13,740.00 0.00 13,740.00 0.00 0.00 

 16. จัดหาวัสดุด าเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสอื 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม – ธันวาคม 2560 
 
 

วัสด ุ
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุ
ด าเนนิงานบรกิาร
สารสนเทศ Tag RFID ติดตัว
เล่มหนังสอื 6,000 ดวง  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 90,000 
บาท 

90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 
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สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยี 

 17. ด าเนนิกจิกรรมจัดการ
ความรู้ของหนว่ยงาน 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0102, กลยุทธท์ี่ 2 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนและการจดัการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิน่ ภูมิภาค
อาเซียน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอียด : ด าเนนิ
กิจกรรมจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน จดักจิกรรม 2 
ครั้ง 
ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม 
10,000  บาท  
ค่าอาหารกลางวัน 8,000  
บาท 
ค่าจ้างเหมาบรกิาร 1,000  
บาท 
วัสดุ  6,000   บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 25,000 
บาท 
 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทกุ
รายการ 

25,000.00 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 

 18. โครงการสร้างเสรมิสุข
ภาวะ Happy Workplace 
: 5ส 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
   01, ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยกระดับการผลิตบัณฑิตให้
ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ทอ้งถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ ์
   0108, กลยุทธท์ี่ 8 สร้าง
เครือข่ายความรว่มมอื
ระหว่างมหาวทิยาลัยราช
ภัฏเทพสตรีกับศิษย์เก่า/
หน่วยงาน/ชมุชน/สถาน
ประกอบการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2560 - มีนาคม 
2561 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,วัสด ุ
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุ 
5,000 บาท 
ค่าล่วงเวลา 5.000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 10,000 
บาท 
(ถัวเฉลี่ยทกุรายการ) 
 

10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 5,214,200.00     
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14. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2560 ปี 2561 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.60 – 
ธ.ค.60) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.61 – 
มี.ค.61) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.61 – 
มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.61 – 
ก.ย.61) 

1. เก้าอี้ห้องประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เก้าอี้ห้อง
ประชุมพร้อมแผ่นเลคเชอร์ 

ตัว 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. ประตูตรวจสอบการเข้าออกหอ้งสมุด
แบบปีกนก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประตู
ตรวจสอบการเข้าออกห้องสมุด
แบบปีกนก 

ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ประตูป้องกันการขโมยสื่อ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประตูป้องกัน
การขโมยสื่อ 

คู ่ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องปรับ อากาศ แบบแยกสว่น 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 24,000 บีที
ยู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 
24,000 บีทีย ู

เครื่อง 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนดิ
ตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 12,000 บีทียู 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 
12,000 บีทีย ู

เครื่อง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหา
ทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

รายการ 30.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

7. จัดหาวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 4.00 4.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

8. จัดหาวัสดุเพื่อการด าเนินการส านัก
วิทยบริการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : : จัดหาวัสดุ
เพื่อการด าเนินการส านักวิทย
บริการฯ 

รายการ 20.00 20.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

9. ค่าบริการโทรศัพท ์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

10. จัดซื้อหนังสือภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
และฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนกิส ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

รายการ 510.00 510.00 500.00 500.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจของผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

11. จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

รายการ 6.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

12. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็น
สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ ์

ชื่อเรื่อง 47.00 47.00 47.00 47.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

13. กิจกรรมหรือนิทรรศการ และ
รณรงค์การเข้าใช้บริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้
บริการ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของบุคลากรที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. ส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการของส านักวิทยบริการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส ารวจความ
พึงพอใจในการให้บริการของ
ส านักวิทยบริการฯ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

15. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ Matichon e-Library 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอกรับ
สมาชิกการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 

ฐาน 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

16. จัดหาวัสดุด าเนินงานบริการ
สารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ด าเนินงานบริการสารสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสือ 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

17. ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ
จัดการความรู ้

คน 0.00 22.00 22.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

18. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy 
Workplace : 5ส 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะ Happy 
Workplace 

คน 22 0 0 0 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหาร
จัดการบรรลุตามวัตถปุระสงค์ 

ร้อยละ 80 0 0 0 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถด าเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  4.บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ มีความสุขในการ

ท างาน  
 
16. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถาม  
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17. การติดตามผล 

1. สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  
2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจ า 
 

18. ผู้ประเมิน 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ พิจารณาจากตัวแทนจ าหนา่ยหลายๆ ราย เพื่อให้ได้ราคาใน

วงเงินและคุณสมบัติครุภัณฑ์ครบถ้วน 
การจัดกิจกรรมอาจไม่เป็นตามก าหนด แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง 

การเบิกจ่ายอาจไม่เปน็ไปตามก าหนด ก าหนดผู้รับผดิชอบหลักตามกิจกรรม 

 
20. การบูรณาการโครงการกับ 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  
[   ] การวิจัย  
[ X ] การปฏิบัติงาน   
[   ] อ่ืนๆ  

 
 


