
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
แผนปฏบิัติการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงานหลัก สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผน่ดิน 
2. แผนงาน  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผลผลิต  ผูส้ําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
4. งาน/โครงการ  งานพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. กิจกรรมหลัก 0420501, โครงการดําเนินงานสํานักวิทยบริการฯ  (60A6000004) 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
7. สอดคล้องกับอัตลักษณม์หาวิทยาลัย 

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

เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ, เชิงปริมาณ : จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ระดับปริญญา
ตรีภาคพิเศษ, เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
9. การบูรณาการโครงการกับ 

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

10. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนว่ยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนด้านงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน การค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น จึงมคีวาม
จําเป็นอย่างยิ่งที่สํานักวิทยบรกิารฯ จะต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ์ สือ่ไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเข้าใช้บริการและเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับความสําเร็จและรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ใช้บริการ   
 
11. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกสท์กุรูปแบบ ทุกสาขาวิชา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  

3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับการให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. เพื่อซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มสีภาพพร้อมให้บริการ   
5. เพื่อจัดกิจกรรมเชิญชวนให้เข้าใช้บริการและส่งเสริมนสิัยรักการอ่านของผู้ใช้บริการ 6. เพื่อดําเนินการจัดการความรู้

ของสํานักวิทยบริการฯ 7. เพื่อรวบรวมความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ในการดําเนินงานการจัดการความรู้ จากกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรภายในสาํนักฯ และประยุกต์ใช้ 8.เพื่อบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทํางาน   
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12. กลุ่มเปา้หมาย 
 1.บริการนักศกึษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จาํนวน   8,000 คน 2.บุคลากรของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 22 คน  
 
13.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ เครื่อง 2 
   2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ ชุด 2 
   3. ชุดโต๊ะประชุมกลุม่สําหรับสืบค้น ชุด 1 
   4. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลือ่นที ่ ระบบ 1 
   5. ล็อคเกอร์เก็บของสําหรับผู้ใช้บริการ หลัง 6 
   6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา เครื่อง 1 
   7. จัดหาทรัพยากรสือ่โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายการ 70 
   8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยสีารสนเทศ รายการ 8 
   9. จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสาํนักวิทยบริการฯ รายการ 30 
   10. ค่าบริการโทรศพัท์ เดือน 12 
   11. จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสอือเิล็กทรอนิกส์ (E-book) รายการ 2,000 
   12. จัดซ้ือวัสดุซ่อมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 6 
   13. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ ์ ช่ือเรื่อง 188 
   14. กิจกรรม หรือนทิรรศการ และรณรงค์การเข้าใช้บริการ ครั้ง 4 
   15. สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสํานักวิทยบริการฯ เรื่อง 1 
   16. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมลูออนไลน ์Matichon e-Library ฐาน 1 
   17. จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัวเล่มหนังสือ ดวง 6,000 
   18. โครงการจัดการความรู ้ คน 22 
   19. โครงการ Happy Workplace คน 22 
เชิงคุณภาพ    
   1. การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 80 
   2. ความพึงพอใจของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
   3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 90 

 

14. แผนการดําเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.59-ธ.ค.59) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.60-มี.ค.60) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.60-มิ.ย.60) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.60-ก.ย.60) 

104205010131 1. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
จัดซ้ือเครือ่งมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI 
Lumens 
 
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ความสว่างไม่น้อยกวา่ : 3,000 
ANSI Lumens 
2. ความละเอียด : 800x600 (SVGA) 
3. ค่า Contrast : 15,000:1 
4. ขนาดภาพ : 30-350 นิ้ว 
5. รับประกัน 1 ปี 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000 บาท 
 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ราคา 
14500 จํานวน 2 เครือ่ง รวมเป็นเงิน 
29,000.00 บาท 

29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 29,000.00 

บาท 
104205010231 2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดีย

ประกอบนิทรรศการ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ 
คุณสมบัติทั่วไป 
ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. โทรทศัน์สี LED ขนาดจอภาพ 55 
นิ้วระดับ Full HD มีความละเอยีด
หน้าจอ 1920×1080 Pixels รองรับ
การแสดงผลภาพ 3DรองรับDigital 
TV มีระบบ ปฏิบัติการ Android TV 
มีระบบ WIFI มีช่องรับสัญญาณ 
Component  มีช่องสญัญาณ Video 
Line In  และช่องสญัญาณ HDMI 
2. ขาต้ังโทรทศัน์แบบมช้ัีนวางเครือ่ง
เล่น DVD และมีลอ้เลือ่นสามารถ
เคลือ่นยา้ยได้ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ ราคา 50,000 จํานวน 2 
ชุด รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.00 
บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบ
นิทรรศการ ราคา 50000 จํานวน 2 
ชุด รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 100,000.00 
บาท 

100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

104205010331 3. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาํหรับ
สืบค้น 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
จัดซ้ือชุดโต๊ะประชุมกลุม่สําหรับ
สืบค้น  
รายละเอียดย่อยครุภัณฑ์ 
ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสําหรับสืบค้น 
Notebook 8-10 ที่นั่ง ประกอบไป
ด้วย 
1. โต๊ะประชุม 1 ชุด  รวม 
23,400 บาท 
2. เก้าอี้สํานักงาน  10  ตัว รวม 
32,900 บาท 
คุณสมบัติทั่วไป 
โต๊ะประชุม 
1. ขนาด 400(W) x 145(D) x 74(H) 
cm. โต๊ะแต่ละด้านมคีวามลึก 71 
cm. 
2. กลางโต๊ะมีช่องสําหรบัร้อยสายไฟ
ขึ้นมาได้ 
3. ติดต้ัง miniscreen เพื่อปรับเป็น
โต๊ะทาํงานกลุ่ม 
4. หน้าโต๊ะไมพ้าร์ติเคลิบอร์ดหนา 25 
มม. ปิดผิวด้วยเมลามีน 
5. ขาโต๊ะและคานกลางผลิตจากเหล็ก
กล่อง 3"x1.5" หนา 2.3 มม. 
6. รางเก็บสายไฟทาํจากเหล็กแผ่น 
PCC พับขึ้นรูป 
7. ส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องผ่าน
การทําความสะอาดผิวงาน ล้างไขมัน

56,300.00 56,300.00 0.00 0.00 0.00 
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เคลอืบผิวเพื่อป้องกันสนิม  
 
เก้าอี้สาํนักงาน 
1. เก้าอี้พนักพิงตํ่า ไม่มทีี่ท้าวแขน 
2. ขนาด 520(กว้าง) x 620(ลึก) x 
920-1,040(สูง) มลิลิเมตร 
3. โครงสร้างแข็งแรง สามารถปรับ
ระดับสูงตํ่าได้ 
4. หุ้มหนังเทียม 
5. ขาผลิตจากอลูมิเนยีมปัดเงา 5 
แฉก รับน้ําหนักได้ดี 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,300 บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาํหรับสืบค้น 
Notebook ราคา 56,300 จํานวน 1 
ชุด รวมเป็นเงิน 56,300.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00 
บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00 
บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาํหรับสืบค้น 
ราคา 56300 จํานวน 1 ชุด รวมเป็น
เงิน 56,300.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 56,300.00 
บาท 

104205010431 4. ระบบให้บริการสืบค้น
สารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เคลือ่นที ่
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
     รายละเอียด : ครุภณัฑ ์
จัดซ้ือระบบให้บริการสบืค้น
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย 
รายละเอียดย่อยครุภัณฑ์ 
ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลือ่นที่ 
ประกอบไปด้วย 
1.เครื่องลูกข่ายพรอ้มตู้ต้ังพื้น (Kiosk) 
10 ชุด รวม 1,550,000 บาท 
2. เครื่องแม่ข่าย 1 เครือ่ง รวม 
90,000 บาท 
3. ระบบจัดการเครื่องลกูข่าย 1ระบบ
 รวม 340,000 บาท 
 
คุณสมบัติครภณัฑ ์
1 เครื่องลูกข่ายพรอ้มตู้ต้ังพื้น 
(Kiosk)แต่ละชุดประกอบไปด้วย 
1.1 ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ มี
รายละเอียดดังนี ้
1.1.1 มีหน่วยประมวลผลเป็น Intel 
Core i3 ความเร็วไม่นอ้ยกว่า 2.10 
GHzและมีลักษณะการระบายความ
ร้อนโดยไม่ใช้พัดลม (Fanless) 
1.1.2 ติดต้ังหน่วยความจําที่เทยีบเท่า
หรือดีกว่า DDR3 ไม่น้อยกว่า 4 GB 
1.1.3 ติดต้ังฮาร์ดดิสก์ ในรูปแบบ 
SSD มีขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 60 GB 
1.1.4 มีพอร์ทรองรับการแสดงผล
แบบ HDMI และ VGA 
1.1.5 มีช่องรองรับการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์แบบ USB ไม่นอ้ยกว่า 4 ช่อง 
1.1.6 มีพอร์ทสําหรับการเช่ือมต่อ
ระบบเครอืข่าย ที่ความเร็ว 
10/100/1000 Mbps หรือดีกว่า 

1,980,000.0
0 

1,980,000.00 0.00 0.00 0.00 
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1.1.7 รองรับการเช่ือมต่อเครอืข่าย
แบบไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11g 
หรือดีกว่า 
1.1.8 รองรับระบบปฏิบัติการ 
Windows 10 IoTหรือดีกว่า 
1.2 ติดต้ังระบบการแสดงผลจอล่าง
พร้อมระบบสัมผสัมีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1 มีขนาดของจอแสดงผลไม่ตํ่า
กว่า 21.5 นิ้ว สามารถแสดงภาพที่
รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 
1080 จุด 
1.2.2 เทคโนโลยีแสดงภาพเป็นแบบ 
LED แสดงภาพได้ไม่นอ้ยกว่า 16 
ล้านส ี
1.2.3 มีความคมชัดไม่นอ้ยกว่า 1000 
: 1 (Contrast Ratio) 
1.2.4 มีความสว่างไมน่อ้ยกว่า 250 
cd/m2 
1.2.5 ระบบสัมผัส ชนิด Projective 
Capacitive รองรับการสัมผสั 10 จุด
พร้อมกันในเวลาเดยีวกัน 
1.2.6 ความไวในการตอบสนองของ
แผ่นสมัผสั น้อยกว่า 10 ms 
1.3 ติดต้ังระบบแสดงผลจอบน มี
รายละเอียดดังนี ้
1.3.1 มีขนาดของจอภาพแสดงผลไม่
ตํ่ากว่า 23 นิ้ว สามารถแสดงภาพที่
รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 
1080 
1.3.2 มีความสว่างไม่นอ้ยกว่า 250 
cd/m2 
1.3.3 มีความคมชัดไม่นอ้ยกว่า 1000 
: 1  
1.4 โครงสร้างตู้ มรีายละเอยีดดังนี้ 
1.4.1 โครงตูท้ําด้วยเหลก็ หรือวัสดุที่
ดีกว่า 
1.4.2 ติดต้ัง สวิทซ์สําหรับเปิดปิดการ
ใช้งานของตู้ 
1.4.3 ติดต้ังกุญแจแบบ Master Key 
ป้องกันเข้าถึงอุปกรณ์ภายในตู้ 
1.4.4 ติดต้ังลําโพงกําลงัขับไม่น้อย
กว่า 10W จํานวน 2 ตัว 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศ
และประชาสมัพันธ์ขา่วสารเคลือ่นที่ 
ราคา 1,980,000 จํานวน 1 รายการ 
รวมเป็นเงิน 1,980,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,980,000.00 บาท 

104205010531 5. ล็อคเกอร์เก็บของสาํหรับ
ผู้ใช้บริการ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
จัดซ้ือล็อคเกอรเ์ก็บของสําหรับ
ผู้ใช้บริการ 15 ประตู พร้อมที่ใส่รหัส 
คุณสมบัติทั่วไป 
1.เป็นล็อคเกอร์เก็บของขนาดไม่น้อย
กว่า  15  ช่อง 
2.แต่ละช่องจะตอ้งมีกุญแจแบบใส่
รหัสจากผู้ใช้งานเองได ้
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ล็อคเกอร์ 15 ประตู พร้อมที่ใส่

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 
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อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัส ราคา 25,000 จํานวน 6 หลัง 
รวมเป็นเงิน 150,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000.00 
บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. ล็อคเกอร์เก็บของสาํหรับ
ผู้ใช้บริการ ราคา 150000 จํานวน 1 
รายการ รวมเป็นเงิน 150,000.00 
บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 150,000.00 
บาท 

104205010631 6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ 
ชนิด LED ขาวดํา 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ครุภณัฑ ์
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : ครุภณัฑ์ 
   รายละเอียด : จัดหาครุภณัฑ์  
จัดซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ขาวดํา
คุณสมบัติทั่วไป 
1. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED 
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย
กว่า 40 หน้าต่อนาท ี
3. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
รายการครภุัณฑ ์
1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา ราคา 
41,000 จํานวน 1 เครือ่ง รวมเป็นเงิน 
41,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 41,000.00 
บาท 
 
รายการครภุัณฑ ์
1. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED 
ขาวดํา ราคา 41000 จํานวน 1 
เครือ่ง รวมเป็นเงิน 41,000.00 บาท 
รวมคา่ครุภัณฑ์ เป็นเงิน 41,000.00 
บาท 

41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 

104205010752 7. จัดหาทรัพยากรสือ่โสต
ทัศน์ สือ่อเิล็กทรอนิกส ์
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาทรัพยากรสื่อ
โสตทศัน์ สือ่อิเล็กทรอนิกส์  ค่าวสัดุ 
40,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 
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104205010852 8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - มีนาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 70,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 

104205010952 9. จัดหาวัสดุเพื่อการ
ดําเนินการสาํนักวิทยบริการ
ฯ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : ค่าวสัดุ   50,000 
บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท 
 

50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 

104205011052 10. ค่าบริการโทรศพัท ์
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าบรกิารโทรศพัท์    
12 เดือน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท            

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
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   ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

104205011152 11. จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุเพือ่การ
ดําเนินงานบริการสารสนเทศ จัดซ้ือ
หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book)  ไม่
น้อยกว่า  2,000  รายการ     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,460บาท 

1,845,460.0
0 

461,365.00 461,365.00 461,365.00 461,365.00 

104205011252 12. จัดซ้ือวัสดุซ่อม
บํารุงรักษาทรพัยากร
สารสนเทศ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม - ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดซ้ือวัสดุซ่อม
บํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศ  
จํานวน 6 รายการ   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท 

40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 

104205011352 13. บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสอืพมิพ ์
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุเพือ่การ
ดําเนินงานบริการสารสนเทศ บอกรับ
เป็นสมาชิกวารสาร 170 ช่ือเรื่อง 
บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ 18 
ช่ือเรื่อง   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท     

215,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 65,000.00 
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   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

104205011452 14. กิจกรรมหรือนทิรรศการ 
และรณรงค์การเขา้ใช้บริการ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
1. จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินงาน
บริการสารสนเทศ  
กิจกรรม นิทรรศการ และรณรงค์การ
เข้าใช้บริการบริการ 4 ครั้ง   40,000 
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานนอก
เวลาในการเพื่อให้บริการการเข้าใช้ 
63,600  บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,600 บาท 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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

104205011552 15. สํารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการของสาํนักวิทย
บริการฯ 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
วัสดุ                  5,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 

104205011652 16. บอกรับสมาชิกการใช้
ฐานข้อมลูออนไลน์ 
Matichon e-Library 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : บอกรบัสมาชิกการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-

12,840.00 0.00 12,840.00 0.00 0.00 
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   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

Library จํานวน 1 ฐาน (รายปี) 
ค่าสาธารณูปโภค 12,840  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท 

104205011752 17. จัดหาวัสดุดําเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag RFID 
ติดตัวเล่มหนังสอื 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   01, ยกระดับการผลติ
บัณฑิตให้ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ชุมชน ท้องถิน่ 
ภูมิภาคอาเซียน/สากล 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0102, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการเรยีน 
การสอนและการจัดการ
เรียนรูสู้่ทอ้งถิ่น ภูมิภาค
อาเซยีน/อาเซียน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม – ธันวาคม 2559 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุดําเนินงาน
บริการสารสนเทศ Tag RFID ติดตัว
เล่มหนังสอื 6,000 ดวง ราคาดวงละ 
15 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 

90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 

104205011852 18. ดําเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบรหิาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการดําเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรพัยากร
มนุษย์ให้มีคณุภาพและมี
ความสุขในการทาํงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม - มีนาคม 2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ดําเนินกิจกรรม
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 
ค่าอาหารวา่งและน้ําด่ืม 10,000  
บาท  
ค่าอาหารกลางวัน         8,000  
บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ        1,000  บาท 
วัสดุ                6,000   บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาทถ้วน 
 
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

104205011952 19. โครงการสร้างเสรมิสุข วัสดุ 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 
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ภาวะ Happy Workplace 
 
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ 
   06, ยกระดับการบรหิาร
จัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสุขภาวะของ
บุคลากรควบคู่กับผลสัมฤทธิ์
ในการดําเนินงาน 
 
สอดคล้องกับกลยทุธ ์
   0602, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ระบบการจัดการทรพัยากร
มนุษย์ให้มีคณุภาพและมี
ความสุขในการทาํงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2559 - มีนาคม 
2560 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : วสัดุ 
   รายละเอียด : จัดหาวัสดุ 10,000 
บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทถ้วน 

รวม 4,871,20
0.00 

    

 
15. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2559 ปี 2560 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.59 – ธ.ค.59) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.60 – มี.ค.
60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.60 – มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.60 – ก.ย.60) 

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เครื่องมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร ์

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. ชุดชมสื่อมัลติมีเดียประกอบนิทรรศการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ชุดชมสื่อมลัติมีเดีย
ประกอบนิทรรศการ 

รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

3. ชุดโต๊ะประชุมกลุ่มสาํหรับสืบค้น ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ชุดโต๊ะประชุมกลุ่ม
สําหรับสืบค้น 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

4. ระบบให้บริการสืบค้นสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเคลือ่นที ่

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศและประชาสมัพันธ์
ข่าวสารเคลื่อนที ่

กิจกรรม 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

5. ล็อคเกอร์เก็บของสาํหรับผู้ใช้บริการ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ลอ็คเกอร์เก็บของ
สําหรับผู้ใช้บริการ 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : เครื่องพมิพ์ แบบ
เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา 

รายการ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

7. จัดหาทรัพยากรสือ่โสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนกิส์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดหาทรัพยากรสื่อ
โสตทศัน์ สือ่อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ 30.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

8. จัดหาวัสดุเทคโนโลยสีารสนเทศ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการ 4.00 4.00 0.00 0.00 
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 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

9. จัดหาวัสดุเพื่อการดําเนินการสํานักวทิย
บริการฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุเพือ่การ
ดําเนินการสาํนักวิทยบริการฯ 

รายการ 15.00 15.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

10. ค่าบริการโทรศพัท ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : คา่บริการโทรศพัท ์ ครั้ง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

11. จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

รายการ 500.00 500.00 500.00 500.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

12. จัดซ้ือวัสดุซ่อมบํารงุรักษาทรพัยากร
สารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดซ้ือวัสดุซ่อม
บํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศ 

รายการ 6.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

13. บอกรับเป็นสมาชิกวารสาร หนังสอืพมิพ ์ ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บอกรับเป็นสมาชิก
วารสาร หนังสอืพมิพ ์

รายการ 47.00 47.00 47.00 47.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

14. กิจกรรมหรือนทิรรศการ และรณรงค์การเข้า
ใช้บริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมหรือ
นิทรรศการ และรณรงคก์ารเข้าใช้บริการ 

ครั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

15. สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
สํานักวิทยบริการฯ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : สาํรวจความพึง
พอใจในการให้บริการของสํานักวทิย
บริการฯ 

กิจกรรม 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

16. บอกรับสมาชิกการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
Matichon e-Library 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : บอกรับสมาชิกการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Matichon e-
Library 

รายการ 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

17. จัดหาวัสดุดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag 
RFID ติดตัวเล่มหนังสอื 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จัดหาวัสดุ
ดําเนินงานบริการสารสนเทศ Tag RFID 
ติดตัวเล่มหนังสอื 

ครั้ง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

18. ดําเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โครงการจัดการ
ความรู ้

คน 0.00 22.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

19. โครงการสร้างเสรมิสุขภาวะ Happy 
Workplace 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะ Happy Workplace 

คน 11.00 11.00 0.00 0.00 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากร
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 3. การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4.
บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ มีความสุขในการทํางาน   
 
17. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถาม 
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18. การติดตามผล 

 1. สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ  
2.หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรู้ที่ได้รับ การใชป้ระโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจํา  
3.หลังการเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ การใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานประจํา  

 
19. สาเหตุหรอืปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาํเนนิโครงการ 

สาเหตุหรอืปัจจยัความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตัง้ไว ้ พิจารณาจากตวัแทนจําหน่ายหลายๆ ราย เพือ่ให้ไดร้าคาในวงเงิน

และคุณสมบัติครุภัณฑ์ครบถ้วน 
การจดักิจกรรมอาจไม่เป็นตามกําหนด แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรง 

การเบกิจ่ายอาจไม่เป็นไปตามกําหนด กําหนดผู้รับผิดชอบหลักตามกจิกรรม 

 
 

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

           (สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)            
ตําแหน่ง.......................................... 

………/……………../…………… 
 




