
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หน่วยงานหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ประเภทงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
2. แผนงาน  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ผลผลิต  ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
4. งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
5. กิจกรรมหลัก 0250119, งานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (59A6000016) 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7. สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [ X ] ร (รับผิดชอบ) [ X ] ท (ทันสมัย) 
8. สอดคล้องกับตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและจัดการศึกษา , เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
คุณภาพการบริหารจัดการของนักศึกษาและผู้รับบริการ , เชิงเวลา : การด าเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
9. การบูรณาการโครงการกับ 

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

10. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและการเรียนรู้ และก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้รับความส าเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการของส านักฯ   
 
11. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
 
12. กลุ่มเป้าหมาย 
 บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน   10,000 คน 
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13.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เครื่องสแกนเนอร์อัตโนมัติ เคร่ือง 1 
   2. โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง ชุด 1 
   3. ชุดไมโครโฟนส าหรับห้องประชุม ชุด 1 
   4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสส าหรับสืบค้นสารสนเทศ เคร่ือง 10 
   5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีที เคร่ือง 10 
   6. ชั้นไม้จัดเก็บหนังสือ ชุด 2 
   7. เปลี่ยนสารกรองน้ า คร้ัง 1 
   8. ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และค่าวัสดุ คร้ัง 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
 

14. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.58-ธ.ค.58) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.59-มี.ค.59) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.59-มิ.ย.59) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.59-ก.ย.59)  

202501190131 1. จัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
สแกนเนอร์อัตโนมัติ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : เครื่องสแกนเนอร์
อัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 
30,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 
จัดหาครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์
อัตโนมัติ 
จ านวน 1 เครื่อง   30,000 
บาท 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. เป็นเครื่องสแกนเอกสารแบบ
ระนาบ (Flatbed Scanner) 
2. มีความเร็วในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที 
3. สแกนเอกสารที่ความละเอียดสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 2400 dpi  
4. สนับสนุนการท างานผ่านเน็ตเวิร์ก 
(Network Scanner) 
5. มีอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องสแกนเนอร์อัตโนมัติ ราคา 
30000 จ านวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 
30,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 30,000.00 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

202501190231 2. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะประชุม
ขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง 1 
ชุด 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ 
โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง 1 
ชุด ประกอบด้วย 
1. โต๊ะประชุม ขนาดไม่ต่ ากว่า กว้าง 
150 ซม. X ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม. 
2. โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม ขนาดไม่ต่ า 
ลึก 150 ซม. x สูง 75 ซม. 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,300 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะประชุมขนาดไม่
ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง ราคา 14300 จ านวน 
1 ชุด รวมเป็นเงิน 14,300.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 14,300.00 

14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บาท 

202501190331 3. จัดหาครุภัณฑ์ชุด
ไมโครโฟนส าหรับห้อง
ประชุม 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์ 
ชุดไมโครโฟนส าหรับห้องประชุม 
จ านวน 1 ชุด 
ประกอบไปด้วย 
1. เครื่องควบคุมชุดประชุม จ านวน 1 
เครื่อง                    เครื่อง
ละ 12,000 บาท  
2. ไมโครโฟนประชุมส าหรับประธาน 
จ านวน 1 ตัว                       ตัว
ละ 4,000 บาท  
3. ไมโครโฟนประชุมส าหรับผู้ร่วม
ประชุม จ านวน 10 ตัว ตัวละ 3,500 
บาท  รวม 35,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชุดไมโครโฟนส าหรับห้องประชุม 
ราคา 51000 จ านวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 51,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 51,000.00 
บาท 

51,000.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 

202501190431 4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส
ส าหรับสืบค้นสารสนเทศ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสส าหรับ
สืบค้นสารสนเทศ 
ราคาเครื่องละ 29,500 บาท  จ านวน 
10 เครื่อง  
รวม 295,000 บาท 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ของ Intel ไม่ต่ ากว่ารุ่น core-i3 โดย
มีความเร็วหน่วยประมวลผลกลาง
สูงสุดไม่น้อยกว่า 3.1 GHz 
2. มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 4 
GB 
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า 
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 หรือดีกว่า และ
สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless) ได้ 
6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
7. มีจอภาพแบบสัมผัส (Touch 
Screen) ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
8. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 8 หรือดีกว่า 
9. รับประกัน 3 ป ี
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส
ส าหรับสืบค้นสารสนเทศ ราคา 
29500 จ านวน 10 เครื่อง รวมเป็น
เงิน 295,000.00 บาท 

295,000.00 295,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 295,000.00 
บาท 

202501190531 5. จัดหาครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์  
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ู
ราคาเครื่องละ 23,500 บาท  จ านวน 
10 เครื่อง  
รวม 235,000 บาท 
คุณสมบัติครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน 
2. ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 
3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 
4. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอก
อากาศ 
5. ท าการติดต้ังตามจุดที่ก าหนดอย่าง
เรียบร้อยและเหมาะสม โดยมีสวิตซ์
เปิดปิดและกล่องควบคุมอุณหภูมิ
ประจ าแต่ละเครื่อง 
6. รับประกันอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 1 ป ี
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 235,000 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน ราคา 23500 จ านวน 10 
เครื่อง รวมเป็นเงิน 235,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 235,000.00 
บาท 

235,000.00 235,000.00 0.00 0.00 0.00 

202501190631 6. จัดหาครุภัณฑ์ชั้นไม้
จัดเก็บหนังสือ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   พฤศจิกายน 2558 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภัณฑ์  
ชั้นไม้จัดเก็บหนังสือ  
จ านวน 2 ชุด 
ราคาต่อชุด 1,120 บาท ราคารวม   
2,240 บาท 
คุณสมบัติทั่วไป 
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 600 มม. X 
ลึก 30 มม. X สูง 1950 มม.  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,240 บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ชั้นไม้จัดเก็บหนังสือ ราคา 1120 
จ านวน 2 ชุด รวมเป็นเงิน 2,240.00 
บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,240.00 
บาท 

2,240.00 2,240.00 0.00 0.00 0.00 

202501190721 7. เปลี่ยนสารกรองน้ า 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 30,000 
บาท 
เปลี่ยนสารกรองน้ า ค่าจ้างเหมา
บริการ  (สารกรองน้ า) 30,000  บาท 
 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
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ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกาคม-มีนาคม 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท 

202501190821 8. ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เล็กทรอนิกส์ ประปา และค่า
วัสดุ 
 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการด าเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
   0601, เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กรและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   มกราคม-มิถุนายน 2559 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใช้สอย 119,500 
บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เล็กทรอนิกส์ ประปา 
และค่าวัสดุ   119,500  บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,500 บาท 
 

119,500.00 0.00 59,750.00 59,750.00 0.00 

รวม 777,040.
00 

    

 
15. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2558 ปี 2559 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.58 – ธ.ค.58) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.59 – ม.ีค.
59) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.59 – มิ.ย.59) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.59 – ก.ย.59) 

1. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์อัตโนมัติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสแกนเนอร์
อัตโนมัติ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะประชุมขนาดไม่ต่ ากว่า 10 
ที่นั่ง 1 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์โต๊ะ
ประชุมขนาดไม่ต่ ากว่า 10 ที่นั่ง 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. จัดหาครุภัณฑ์ชุดไมโครโฟนส าหรับห้อง
ประชุม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดไมโครโฟน
ส าหรับห้องประชุม 

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส
ส าหรับสืบค้นสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบสัมผัสส าหรับสืบค้นสารสนเทศ 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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5. จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. จัดหาครุภัณฑ์ชั้นไม้จัดเก็บหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชั้นไม้จัดเก็บหนังสือ กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. เปลี่ยนสารกรองน้ า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เปลี่ยนสารกรองน้ า คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

8. ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เล็กทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เล็ก
ทรอนิกส์ ประปา และค่าวัสดุ 

คร้ัง 0.00 1.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
17. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถาม 
 
18. การติดตามผล 

 สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 
 
19. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว ้ พิจารณาจากตัวแทนจ าหน่ายหลายๆราย เพื่อให้ได้ราคาในวงเงิน

และคุณสมบัติทางครุภัณฑ์ครบถ้วน 
 
 

                                                                              
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)                                                                                
           ต าแหนง่.......................................... 
           ………/……………../…………… 

 


