แผนพัฒนา
อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2561–2565

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พ.ศ. 2561

ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมา
ชื่อหน่วยงาน
ที่ตั้ง

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจำยไม่เป็นระบบ
เพรำะขำดบรรณำรักษ์ที่ขำดควำมรู้ในด้ำนกำรดำเนินงำน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีกำรจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครูหรือ
อำจำรย์ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมำนนท์ ซึ่งเป็นอำจำรย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้
หลังอำคำร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อำจำรย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อำนวยกำร ได้ย้ำยห้องสมุดมำตั้งที่ชั้นล่ำงของอำคำร 2 ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจำกโครงกำร G.E.D. (General Education Development) เป็นค่ำครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ำยห้องสมุดไปอยู่ที่ชั้น 2 อำคำร 2 มีขนำด 3
ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อำจำรย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อำนวยกำร
พ.ศ.2516 ได้ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรหอสมุ ด ขึ้ น ใหม่ โดยใช้ งบประมำณ 2,400,000 บำท ซึ่ งเป็ น
งบประมำณแผ่นดิน 2,300,000 บำท และวิทยำลัยครูเทพสตรีจ่ำยสมทบ 100,000 บำท อำคำรได้ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อ
24 กันยำยน 2517 และเปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2517
พ.ศ. 2540 อำจำรย์ สมบู รณ์ สงวนญำติ ดำรงตำแหน่ง อธิกำรบดี ได้รับงบประมำณในกำรจัดสร้ำง
หอสมุด เป็น อำคำรสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2541 เปิดใช้บริกำร เมื่ อวันที่ 10 มิถุนำยน
2542
พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภำพเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี จึงได้มีกำรปรับ
โครงสร้ำงสำนักวิทยบริกำร เป็น “สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ”
ภำรกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ กำรเปิดให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทกุวัน โดย
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดบริกำรตั้งแต่ เวลำ 07.30 – 16.30 น. สำหรับวันเสำร์และวันอำทิตย์ เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ
08.00 – 16.30 น. ช่วงก่อนสอบปลำยภำค 1 เดือน เปิดให้บริกำร คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดบริกำรตั้งแต่ เวลำ
07.30 – 17.30 น. มีจำนวนผู้ใช้บริกำร โดยเฉลี่ย ประมำณ 600 คนต่อวัน ในจำนวนนี้มีทั้งผู้ใช้บริกำร ที่เป็นอำจำรย์
นักศึกษำ นักเรียน และบุคคลทั่วไป สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมทั้ง
ในเรื่องอำคำรสถำนที่ บุคลำกร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อรองรับผู้มำใช้บริกำร

การใช้พื้นที่ภายในอาคาร
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย ปัจจุบันอยู่ที่อำคำร 8 ประกอบด้วยอำคำร 2 อำคำรเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดำเนินงำนและบริกำร ดังนี้
อาคารเก่า (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริการ
1. บริกำรรับฝำกของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ บริกำรทำบัตรสมำชิก
บริกำรยืม–คืน
2. บริกำรหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน
3. บริกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสำหรับจัดนิทรรศกำร
ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริกำร VDO / VCD สำรคดี ภำพยนตร์ ดนตรี
2. บริกำรห้องฉำยภำพยนตร์
3. ห้องเทพสตรีนิทัศน์
อาคารใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสานักงาน
1. บริกำรพื้นที่สำหรับค้นคว้ำแบบกลุ่ม
2. สำนักงำนผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ส่วนงำนเทคนิคสำรสนเทศ
4. มุมกำร์ตูน
5. งำนซ่อมบำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
6. ห้องประชุม
ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บริกำร CD – ROM Multimedia
2. บริกำรฐำนข้อมูลกฎหมำย และฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ไทย
3. บริกำรสืบค้นสำรสนเทศผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
4. บริกำรบันทึกข้อมูลจำกกำรสืบค้นลงแผ่นดิสก์ และสำเนำเอกสำรจำก CD-ROM และ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตทำงเครื่องพิมพ์
5. บริกำรห้องฝึกอบรม
6. ห้องสมุดสร้ำงสุข
7. บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ทั้งภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ และ e-book
ชั้นที่ 3 บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร
1. ห้องหนังสือกฎหมำย
2. บริกำรสืบค้นรำชกิจจำนุเบกษำ
3. บริกำรสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วำรสำร หนังสือพิมพ์) ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลำ

ชั้นที่ 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 000 100 200 300 400
2. มุมคุณธรรม
ชั้นที่ 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 500 600
2. ห้องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริกำรหนังสือทั่วไปภำษำไทยและภำษำอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.)
3. บริกำรห้องค้นคว้ำสำหรับอำจำรย์ ห้องค้นคว้ำกลุ่ม และห้องเดี่ยว
4. บริกำรหนังสือนวนิยำย เรื่องสั้น
5. ห้องละหมำด
6. ห้องสวดมนต์ ทำสมำธิ
ชั้นที่ 7 บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
1. บริกำรตอบคำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ
2. บริกำรหนังสืออ้ำงอิง
3. บริกำรหนังสือวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย
4. ห้องประชุม
5. คลินิกวิทยำนิพนธ์
ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น
1. บริกำรข้อมูลท้องถิ่น ให้บริกำรข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
และสระบุรี
2. ห้องจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
3. ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
4. สำรนิพนธ์กองทุนหมู่บ้ำนจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

การวิเคราะห์ SWOT อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีอำคำรเป็นเอกเทศ
2. มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพด้วยระบบประกันคุณภำพ
3. นำกิจกรรม 5ส มำเป็นแนวทำงในกำรบำรุงรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนที่ทำงำน
4. มีกำรร่วมมือในเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. อำคำรหอสมดุมีอำยุกำรใช้งำนมำนำน อำคำร 1 มีอำยุกำรใช้งำน 44 ปี อำคำร 2 มีอำยุกำรใช้งำน
19 ปี สภำพอำคำร ระบบไฟฟ้ำ และสำธำรณปูโภคทรุดโทรม และเสื่อมสภำพ ไม่ทันสมัย ส่งผลต่อภำพลักษณ์และ
กำรพัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0
2. แม้จะมีกำรบำรุงรักษำด้ำนควำมสะอำด ระบบแสงไฟ เครื่องปรับอำกำศ อย่ำงสม่ำเสมอ แต่ยังมี
สภำพเก่ำไม่เอื้ออำนวยในเรื่องอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
3. พื้นที่ในกำรให้บริกำรลดจำนวนลงเนื่องจำกกำรขยำยตัวของทรัพยำกรสำรสนเทศ แต่ไม่สำมำรถ
ขยำยพื้นที่สำหรับบริกำรให้อ่ำนหรือกำรจัดกิจกรรมใหม่ๆ
4. มีกำรใช้งำนเครื่องปรับอำกำศเป็นจำนวนมำก และเครื่องปรับอำกำศส่วนใหญ่มีอำยุกำรใช้งำน
มำกกว่ำ 5 ปี
5. หลอดไฟแสงสว่ำงส่วนใหญ่เป็นแบบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดคูต่ ่อ 1 โคม ทำให้สิ้นเปลืองพลังงำน
6. ระบบน้ำประปำ ขำดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนส่งผ่ำนลงท่อน้ำทิ้ง
7. สุขภัณฑ์ภำยในห้องสุขำเก่ำ ชำรุด ล้ำสมัย
8. สภำพห้องสุขำเก่ำ ทรุดโทรม พื้นห้องเก่ำ ชำรุด แตก ขำดกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซม
9. ผนังโดยรอบอำคำรมีน้ำฝนรั่วซึม ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สินของรำชกำร
10. มีมูลและซำกนกพิรำบสะสมจำนวนมำก
11. สภำพแวดล้อมโดยรอบอำคำรไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีกลิ่นจำกสภำพสุขำภิบำลที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ของอำคำรต่ำงๆ ที่อยู่โดยรอบอำคำรสำนักวิทยบริกำรฯ
โอกาส (Opportunity)
เป็นแหล่งสำรสนเทศแห่งเดียวที่มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน
ภาวะคุกคาม (Treats)
1. ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรที่มีควำมหลำกหลำย
2. กำรมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำทำให้ผู้รับบริกำรมีโอกำสเลือกสถำนที่ศึกษำได้มำกขึ้น

มาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดแนวทำงและมำตรกำรเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงกำยภำพเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. จัดทำโครงกำรปรับปรุงอำคำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เอื้อต่อกำรอนุรกั ษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันประหยัดพลังงำน ทรัพยำกร และใช้ประโยชน์จำกพลังงำนทดแทนอย่ำง
เหมำะสม
2. ปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอำกำศในส่วนที่เก่ำ โดยจัดหำเครื่องปรับอำกำศที่ประหยัดพลังงำนและ
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำทดแทนเพื่อลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ
3. ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED

4.
5.
6.
8.
9.

เพิ่มอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟแบบเชือกกระตุกหรือระบบอัตโนมัติ ในพื้นที่กำรให้บริกำรและห้องสุขำ เป็นต้น
เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวโดยจัดมุม Green Library ภำยในอำคำร และปรับปรุงสวนหย่อมทุกชั้นที่ให้บริกำร
ลดภำระกำรทำงำนของเครื่องปรับอำกำศ ด้วยกำรทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
นำกิจกรรม 5ส มำใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรในกำรปฏิบัติงำน

แผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561–2565
โครงกำร/กิจกรรม
1. ปรับปรุงห้องสุขำภำยใน
อำคำรทุกชั้นที่ให้บริกำร

มำตรกำร/แนวทำง

ปรับปรุงพื้นห้องสุขำและ
เครื่องสุขภัณฑ์ โดยใช้
วัสดุประกอบอำคำร
และเครื่องสุขภัณฑ์
ประเภท Green
Building Materials :
วัสดุก่อสร้ำงสีเขียว ที่
เอื้อต่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับส่วนพื้นที่ห้องสุขำที่ วำงผังกำรจัดสรรพื้นที่ใช้
เกินควำมจำเป็น เพือ่ เพิ่ม
สอยให้เหมำะสม โดยใช้
พื้นที่ให้บริกำร (ห้องสุขำชั้น วัสดุประเภท Green
1 ของอำคำรเก่ำ และห้อง Building Materials :
สุขำชั้น 4, 7, และชั้น 8
วัสดุก่อสร้ำงสีเขียว
ของอำคำรใหม่)

ตัวชี้วัด
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป

1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป

ปีงบประมำณ
2561 2562 2563 2564







2565

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
มหำวิทยำลัย สำนักงำน
กำหนดรำคำ ผูอ้ ำนวยกำร
กลำง

มหำวิทยำลัย สำนักงำน
กำหนดรำคำ ผูอ้ ำนวยกำร
กลำง

โครงกำร/กิจกรรม

มำตรกำร/แนวทำง

ตัวชี้วัด

3. จัดทำห้องค้นคว้ำเดี่ยว
และห้องค้นคว้ำกลุ่มที่
บริเวณพื้นที่ปรับปรุงจำก
ห้องสุขำของชัน 7 และชั้น
8 ของอำคำรใหม่
4. ติดตั้งระบบ Solar PV
On grid 5.12 kwp

วำงผังกำรจัดสรรพื้นที่ใช้
สอยให้เหมำะสม โดยใช้
วัสดุทเี่ อื้อต่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป

-จัดหำแหล่งพลังงำน
ทดแทน ที่เอื้อต่อกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
5. เปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ เลือกใช้
ที่เก่ำ ชำรุด
เครื่องปรับอำกำศที่
ประหยัดพลังงำนและ
ทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำทดแทน
เพื่อลดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ
6. ทำสีอำคำร และป้ำย
ปรับปรุงโครงสร้ำง
สำนักฯ
พืน้ ฐำนให้ เพียงพอมี
ประสิทธิภำพ โดยใช้สีที่
มีฉลำกคำร์บอน
7. ซ่อมแซมรอยรั่วซึมของ สำรวจรอยรั่ว และ
น้ำฝนโดยรอบอำคำร
นำเสนอมหำวิทยำลัย
ดำเนินกำร

1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป

1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 3.51
ขึ้นไป

ปีงบประมำณ
2561 2562 2563 2564
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งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
มหำวิทยำลัย งำนบริกำร
กำหนดรำคำ สำรสนเทศ
กลำง



20



2565

20

220,000

งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

600,000.

สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

มหำวิทยำลัย สำนักงำน
กำหนดรำคำ ผูอ้ ำนวยกำร
กลำง


สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

โครงกำร/กิจกรรม

มำตรกำร/แนวทำง

8. บำรุงรักษำ และเปลี่ยน ปรับปรุงโครงสร้ำง
ทดแทนระบบกล้องวงจรปิด พืน้ ฐำนให้ เพียงพอมี
ที่ชำรุด
ประสิทธิภำพ
9.บำรุงรักษำประตูทำงเข้ำ- ปรับปรุงโครงสร้ำง
ออก อัตโนมัติ ชั้น 1 และ พืน้ ฐำนให้ เพียงพอมี
ชั้น 2
ประสิทธิภำพ
10. บำรุงรักษำลิฟต์

11. เปลี่ยนหลอดไฟจำก
ฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด
LED

-บำรุงรักษำลิฟต์ให้
ทำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
ประหยัดพลังงำน
-รณรงค์กำรเดินขึ้นบันได
แทนกำรใช้ลิฟต์
สำรวจจำนวนหลอดไฟที่
เป็นหลอดฟลูออเรส
เซนต์ เพื่อปรับเปลี่ยน
เป็นหลอด LED ทีเ่ อื้อต่อ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุรอ้ ยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
3.51 ขึ้นไป

ปีงบประมำณ
2561 2562 2563 2564
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งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ











งำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ











สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

150

150

150





100,000

สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

โครงกำร/กิจกรรม

มำตรกำร/แนวทำง

12. ทำควำมสะอำด ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เครื่องปรับอำกำศ
ให้เพียงพอมีประสิทธิภำพ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เอื้อต่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
13. ปรับปรุงพื้นที่
วำงผังกำรจัดสรรพื้นที่ใช้
ภำยในอำคำรทุกชั้น สอยให้เหมำะสม

ตัวชี้วัด

1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 3.51
ขึ้นไป
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 3.51
ขึ้นไป
14. ระบบป้องกัน
เปลี่ยนน้ำยำดับเพลิง
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
อัคคีภัย
เครื่องดับเพลิงตำมวงรอบ โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
15. ระบบประปำที่มี ระบบน้ำดื่มสะอำด
1. ควำมสำเร็จของโครงกำรด้ำน
ประสิทธิภำพ
มีกำรบำบัดน้ำเสีย
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน บรรลุร้อยละ 80
16. กิจกรรม Happy ดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่ำง ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 3.51 ขึ้น
workplace
ต่อเนื่อง
ไป
17. ดำเนินกิจกรรม เข้ำร่วมเครือข่ำยห้องสมุด ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ห้องสมุดสีเขียว
สีเขียว
ห้องสมุดสีเขียวของสมำคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย

ปีงบประมำณ
2561 2562 2563 2564 2565






งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร











มหำวิทยำลั สำนักงำน
ยกำหนด ผูอ้ ำนวยกำร
รำคำกลำง









































สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอาคารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561–2565
โครงการ/กิจกรรม
1. ปรับปรุงห้องสุขำภำยในอำคำรทุกชั้นที่ให้บริกำร
2. ปรับส่วนพื้นที่ห้องสุขำที่เกินควำมจำเป็น เพื่อเพิ่มพื้นที่
ให้บริกำร (ห้องสุขำชั้น 1 ของอำคำรเก่ำ และห้องสุขำชั้น 4, 7,
และชั้น 8 ของอำคำรใหม่)
3. จัดทำห้องค้นคว้ำเดี่ยว และห้องค้นคว้ำกลุ่มที่บริเวณพื้นที่
ปรับปรุงจำกห้องสุขำของชัน 7 และชั้น 8 ของอำคำรใหม่
4. ติดตั้งระบบ Solar PV On grid 5.12 kwp
5. เปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ ที่เก่ำ ชำรุด
6. ทำสีอำคำร และป้ำยสำนักฯ
7. ซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำฝนโดยรอบอำคำร

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ




หมายเหตุ
ไม่ได้รับงบประมำณ
ไม่ได้รับงบประมำณ
ไม่ได้รับงบประมำณ








8. บำรุงรักษำ และเปลี่ยนทดแทนระบบกล้องวงจรปิดที่ชำรุด
9.บำรุงรักษำประตูทำงเข้ำ- ออก อัตโนมัติ ชั้น 1 และชั้น 2
10. บำรุงรักษำลิฟต์




11. เปลี่ยนหลอดไฟจำกฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED
12. ทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ
13. ปรับปรุงพื้นที่ภำยในอำคำรทุกชั้น
14. ระบบป้องกันอัคคีภัย
15. ระบบประปำที่มีประสิทธิภำพ
16. กิจกรรม Happy workplace (5ส.)
17. ดำเนินกิจกรรมโครงกำรห้องสมุดสีเขียว









ทำบันทึกข้อควำมถึง
มหำวิทยำลัยแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับกำร
ดำเนินกำร
ไม่ได้รับงบประมำณ
อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำนตำมแผน

กิจกรรมบารุงรักษาอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามแผนงานปรับปรุงและบารุงรักษาอาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561–2565
โครงกำร
1. ปรับปรุงห้องสุขำภำยใน
อำคำรทุกชั้นที่ให้บริกำร
2. ปรับส่วนพื้นที่ห้องสุขำที่เกิน
ควำมจำเป็น เพื่อเพิ่มพื้นที่
ให้บริกำร (ห้องสุขำชั้น 1 ของ
อำคำรเก่ำ และห้องสุขำชั้น 4, 7,
และชั้น 8 ของอำคำรใหม่)
3. จัดทำห้องค้นคว้ำเดี่ยว และ
ห้องค้นคว้ำกลุ่มที่บริเวณพื้นที่
ปรับปรุงจำกห้องสุขำของชัน 7
และชั้น 8 ของอำคำรใหม่
4. ติดตั้งระบบ Solar PV On
grid 5.12 kwp

5. เปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศ ที่
เก่ำ ชำรุด

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ทำบันทึกถึงมหำวิทยำลัยเพื่อของบประมำณในกำรปรับปรุง
ทำบันทึกถึงมหำวิทยำลัยเพื่อของบประมำณในกำรปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ปีงบประมำณ
หมำยเหตุ
2561 2562 2563 2564 2565
 


ทำบันทึกถึงมหำวิทยำลัยเพื่อของบประมำณในกำรปรับปรุง

งำนบริกำร
สำรสนเทศ

1. ดำเนินกำรของบประมำณและจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและ
จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรติดตั้งระบบ Solar PV On grid 5.12
kwp ปีงบประมำณ 2561
2. จัดบุคลำกรช่วยดูแลบำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดเป็นประจำ
เพื่อให้สำมำรถทำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ
จัดทำคำของบประมำณประจำปี 2561 และได้รับจัดสรร
งบประมำณดำเนินงำนจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ

งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ



สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
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20

20



20

โครงกำร
6. ทำสีอำคำร และป้ำยสำนักฯ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนตำมแผน

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
7. ซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ำฝน ทำบันทึกข้อควำมถึงมหำวิทยำลัยแล้ว
สำนักงำน
โดยรอบอำคำร
แต่ยังไม่ได้รับกำรดำเนินกำร
ผู้อำนวยกำร
8. บำรุงรักษำและเปลี่ยนทด
จัดทำคำของบประมำณประจำปี 2561-2562 แต่ไม่ได้รับจัดสรร งำนเทคโนโลยี
แทนระบบกล้องวงจรปิดที่ชำรุด
สำรสนเทศ
9.บำรุงรักษำประตูทำงเข้ำ- ออก จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรบำรุง งำนเทคโนโลยี
อัตโนมัติ ชั้น 1 และชั้น 2
รักษำเป็นประจำ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำรสนเทศ
10. บำรุงรักษำลิฟต์
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและจัดสรรงบประมำณเพื่อกำร
สำนักงำน
บำรุงรักษำเป็นประจำ เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ผู้อำนวยกำร
ประสิทธิภำพ เป็นประจำทุกปี โดยมีกำรบำรุงรักษำ 4 ครั้ง/ปี
11. เปลี่ยนหลอดไฟจำกฟลูออ ดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณและจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรเพื่อ สำนักงำน
เรสเซนต์เป็นหลอด LED
กำรเปลี่ยนหลอด LED
ผู้อำนวยกำร
12. ทำควำมสะอำด
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและจัดสรรงบประมำณเพื่อกำร
สำนักงำน
เครื่องปรับอำกำศ
ดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
ผู้อำนวยกำร
13. ปรับปรุงพื้นที่ภำยในอำคำร 1. จัดวำงทรัพยำกรสำรสนเทศให้เหมำะสม
สำนักงำน
ทุกชั้น
2. ปรับภูมิทัศน์ให้สบำย ปลอดโปร่ง
ผู้อำนวยกำร
3. รักษำควำมสะอำดอย่ำงสม่ำเสมอ
14. ระบบป้องกันอัคคีภัย
1. เปลี่ยนน้ำยำดับเพลิงเครื่องดับเพลิงตำมวงรอบ
สำนักงำน
2. มีกำรซ้อมกำรดับเพลิง
ผู้อำนวยกำร
15. ระบบประปำที่มี
1. เปลี่ยนสำรกรองน้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
สำนักงำน
ประสิทธิภำพ
2. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้อำนวยกำร

ปีงบประมำณ
หมำยเหตุ
2561 2562 2563 2564 2565
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โครงกำร
16. กิจกรรม Happy
workplace
17. ดำเนินกิจกรรมห้องสมุดสี
เขียว

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและจัดสรรงบประมำณเพื่อกำร
ดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและจัดสรรงบประมำณเพื่อกำร
ดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

ปีงบประมำณ
หมำยเหตุ
2561 2562 2563 2564 2565
    










