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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)  จัดท าข้ึนเพ่ือใช้
ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีของทุกสายงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่ายและงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือ  ร่วมคิด ร่วมท า จัดท า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอให้ใช้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโนบายและแผนพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ต่อไป 
 
 
 
 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        22  พฤศจิกายน  2560 
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สำรบัญ 
                    หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ส่วนที่ 1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     1 
  ความเป็นมา         1 
  สถานที่ตั้ง         2 
 สัญลักษณ์ สีประจ าส านัก        3 
 ผังการบริหารงาน        4 
  การจัดการองค์กร : ปัจจุบัน       5 
  รายละเอียดอัตราก าลังของหน่วยงาน       5 
 สภาพปัญหาและอุปสรรค        6 
 ผังการบริหารงานโครงสร้างองค์กร       7 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ค่านิยมองค์กร 8 
  ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ    9 

ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     9 
 นโยบายและมาตรการ        10 
 งบประมาณ          11 
ส่วนที่ 2 ตำรำงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  13 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ส่วนที่ 3 แผนงำนและโครงกำร        19 
   โครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     19 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  22 
  กลยุทธ์ ที่ 1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านห้องสมุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
                  ของผู้รับบริการ 
   กลยุทธ์ ที่ 2 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ 
                  สนับสนุนการให้บริการ 
  -  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (งบแผ่นดิน)     23 
 -  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (บกศ.)      27 
  -  โครงการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค 4.0   31 

-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค 4.0   35 
-  โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีที่สาม)   39 
-  โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง      42 

 กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การบริการ      45 
  -  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   47 



ข 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

สำรบัญ(ต่อ) 
                             หน้ำ 
 
 -  โครงการบ ารุงรักษาระบบ FireWall         51 
 -  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์         54 
 -  โครงการพัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร    58 
 กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  61 
 -  โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร  63 
 -  โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ  66 
 -  โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 

   ด้านศึกษาศาสตร์          69 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล     73 
 กลยุทธ์ ที่ 1 บริหารจัดการด้านการบริการให้ได้มาตรฐานสากล      
  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล      
 -  โครงการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     75 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
                เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ       81 
  กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
    กลยุทธ์ ที่ 2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชด าริ 
                         เพ่ือเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ       
 -  โครงการสืบสานและน้อมน าโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     83 
ประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล   87 
 กลยุทธ์ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 -  โครงการค่าจ้างชั่วคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   89
 -  โครงการบริหารส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   92 
 -  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ      97
 -  โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
     ในองค์กร                   102 
 -  โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์และเครือข่าย          105 
 -  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย          108 

-  โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝาผนังพร้อมติดตั้ง             111 
 -  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการเก็บสื่อมัลติมีเดียระบบ NAS          114 
  -  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งอ่านค้นคว้าหนังสือ              117 
 -  โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง                  120 
 -  โครงการพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ          123 
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สำรบัญ(ต่อ) 

                        หน้ำ 
  -  โครงการพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษาฯ                 
             ส านักวิทยบริการฯ                          126 
 กลยุทธ์ ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม            129 
 -  โครงการสนับสนุนประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม               131 
 กลยุทธ์ ที่ 3  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ              135 
 -  โครงการบริการวิชาการด้านสารสนเทศส าหรับบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยฯ                 137 
 -  โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ               140 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม  143 
 -  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพ่ือก้าวสู่ยุค 4.0              145 
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ส่วนที่  1 
ควำมเป็นมำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมทีมาจาก 2 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ และ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 
ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดส านักงานอธิการบดี 
เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นส านักวิทยบริการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 10 ล้านบาท และได้
น าเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม -คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ผู้ใช้ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส านักวิทยบริการ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library 
System) ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุม
ด้วยบาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุม
และดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษา
และบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

http://www.pcru.ac.th/
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
ส านักวิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแล
ระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
อินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการ
ให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
ทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรใน
หน่วยงานและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 
นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในส านักฯ เป็นส านักงานผู้อ านวยการและภายใต้ส านักงานมีงานได้แก่ งานบริหารและ
ธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารใหม่ 
เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของส านัก
ไปยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้ รับบริการ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคาร
วิทยบริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ปี พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 ด้านการบริการ   
 

 สถำนที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบล        
สะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารและธุรการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 
งานหอสมุดกลาง  ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1-3 
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          งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 และ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
           โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

                   
  
 

            
                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวำงบนรูปหนังสือเปิด  
หมายถึง  การให้บริการความรู้ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้พรมแดน 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง  
หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และสีม่วงของวงแหวน 
เป็นสีประจ าส านัก 

 

รูปหนังสือเปิด  
หมายถึง  การเปิดให้บริการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สีม่วง   
หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่ง
พระองค์ทรงเป็นองค์พระราชูปถัมภ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และทรงมี
พระราชด าริให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน 
โดยน าคอมพิวเตอร์สร้างความรู้ ความบันเทิง พัฒนาทักษะ และทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
 

http://www.aritc.pcru.ac.th/
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-หน่วยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิาร  
 และฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลย ี 
 สารสนเทศ 
-หน่วยพัฒนาและบ ารุงรักษา            
 เครื่องแม่ข่าย 
-หน่วยพัฒนาและซ่อมบ ารุงรักษา 
 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
-หน่วยพัฒนาและซ่อมบ ารุงรักษา 
 ระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายใน 
 มหาวิทยาลยั 
-หน่วยบริการเวบ็ไซต์             
 

-หน่วยบ ารุงรักษาและบริการ         
 ระบบสารสนเทศ 
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 ผ่านระบบเครือข่าย 
-หน่วยบริการฝกึอบรมการใช้งาน 
 ระบบสารสนเทศ 
 
 
 

 

ผังกำรบริหำรงำน  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

            
            
  

 
 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   
 
                            
 
                                                       
 

                                                               
   
                                     
  
                     

 
 
 

 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักฯ 

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

อธิการบด ี

-หน่วยธุรการ 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมาณ 
-หน่วยการเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชาสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภาพ 
-หน่วยอาคารสถานที ่
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กำรจัดกำรองค์กร : ปัจจุบัน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2549   เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 นั้น  ให้แบ่งส่วน
ราชการในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส านักงานผู้อ านวยการ และภายใต้ส านักงานมีกลุ่ม
งาน ดังนี้ 
 1.  งานบริหารและธุรการ 
 2.  งานหอสมุดกลาง 
 3.  งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

รำยละเอียดอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอัตราก าลังทั้งสิ้น  จ านวน  35 อัตรา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)   

- ข้าราชการ(อาจารย์ประจ า)  จ านวน  3 อัตรา 
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานราชการ  ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1  อัตรา 
- พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 18 อัตรา   
- ลูกจ้างประจ า จ านวน  1 อัตรา 
- ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  11  อัตรา 

  บุคลำกร 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพปัจจุบัน มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน 
                                                                                                                             (หน่วย: อัตรา / คน) 

 
หน่วยงำน อำจำรย์ 

ประจ ำ 
ข้ำรำชกำร / พนักงำนฯ 

 

 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร พนักงำนฯ  

1. งานบริหารและธุรการ 1 1 4 1 6 13 
2. งานหอสมุดกลาง - - 5 - 3 8 
3. งานบริการคอมพิวเตอร์ฯและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 - 5 - 1 7 

4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

1 - 5 - 1 7 

รวมท้ังสิ้น 3 1 19 1 11 35 

หมายเหตุ  ต าแหน่ง พนักงานฯ 19 คน ได้แก่  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน 17 คน  พนักงานราชการ 1  คน   
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แสดงจ านวนคณาจารย์จ าแนกตาม ต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) 

ต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 
รวม อำจำรย ์ ผศ. รศ. 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 3 4 - - - - - - 1 3 4 

แสดงจ านวนข้าราชการพลเรือน / พนักงานราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างประจ า / 
ลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามคุณวุฒิ  
 

คุณวุฒิสูงสุด 
รวม 

ต่ ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 5 6 10 13 24 2 1 3 13 18 31 

 
 

สภำพปัญหำและอุปสรรค 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสร้างใหม่ส่งผลให้มีภาระงาน บทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น  ภายใต้การบริหารงานที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเท่าเดิม  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
รับผิดชอบงานในหลายด้าน  งานบางงานบุคลากรยังขาดทักษะ  ความรู้  ความช านาญรวมทั้งประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ท าให้ประสิทธิภาพของงานลดลง  มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักฯ  ดังนี้ อาจารย์ประจ า 3 คน  
ข้าราชการพลเรือน 1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 11  คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน  ผู้ช่วยช่าง 1 คน 
บรรณารักษ์  4 คน  พนักงานปฏิบัติการ  2  คน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด  3  คน  พนักงานทั่วไป  1 
คน  พนักงานอาคาร  4  คน  พนักงานอาคารสถานที่ 1 คน 
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ผังกำรบริหำรงำนโครงสร้ำงองค์กร 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ดูแลงานบริหารและธุรการ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ดูแลงานหอสมุดกลาง 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ดูแลงานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ดูแลงานวิจัยและพัฒนาซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
  

งานบริหารและธุรการ   งานหอสมุดกลาง 
 

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ปรัชญำ  :    

“เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  ประทับใจการบริการ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ” 
ปณิธำน :     

  “เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” 

วิสัยทัศน ์
 “บริการตามมาตรฐานสากล สังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและ

รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาชีพ  
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัติกำร 
1. เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ  
2. เพ่ือก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร/การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและผู้บริหาร 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 

 

ประโยชน์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
3. หน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรม ตรงตามความต้องการและสนองตอบปัญหาของหน่วยงาน 

ค่ำนิยมองค์กร 
1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 
2. ท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล 
3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
4. มีความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
5. ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร  
1. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
2. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย 
3. จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา 
4. พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามพระราชด าริ 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามพระราชด าริ 
8. ระดับคะแนนการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
9. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
10. จ านวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริการ 
11. ระดับความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  
12. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมของส านัก 
13. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
14. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ 
15. จ านวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร  
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ   เป้าหมาย ร้อยละ 85  
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิต และ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  เป้าประสงค์ 

1.1 มีทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต่อบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนและการปฏิบัติงาน 
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 
   2.1 มีระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO เป็นปัจจุบัน 
 2.2 ยกระดับคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
  เป้าประสงค์ 

3.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริ 
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชด าริ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 

4.1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.2 มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
4.3 บุคลากรของส านักได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4.4 มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  

นโยบำยและมำตรกำร 
พัฒนาองค์กรให้มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและการประกันคุณภาพที่เหมาะสม  โดย 

มีมาตรการ ดังนี้ 
1. ปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีศักยภาพไปสู่การบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และท างาน
เป็นทีม  ร่วมคิด  ร่วมท า  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ให้ความร่วมมือกับเครือข่าย เพ่ือให้บริการสารสนเทศเกิดความรวดเร็ว มีระบบการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในท้องถิ่นและภายนอก  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศบนระบบออนไลน์ให้สนองความต้องการของ
ผู้ใช้มากทีสุ่ด  ครบถ้วน  และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

5. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ให้มีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อการจัด
การศึกษาในทุกระดับ 

6. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับการอบรม  ศึกษา 
และพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

8. ด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
9. เป็นศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่น 
10. เป็นศูนย์กลางให้ค าปรึกษาแนะน าการบริหารจัดการห้องสมุดแก่สถาบันการศึกษา ทุกระดับ 

และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
12. เป็นศูนย์กลางให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถาบัน 

การศึกษา ทุกระดับ และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
งบประมำณ 
   งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   รวมทั้งหมด          16,309,308 บาท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.)    4,856,988 บาท 
-  งบประมาณจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)               136,360  บาท 
-  งบประมาณแผ่นดิน               11,315,960 บาท 
 

 งบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น        16,309,308 บาท 
 

ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

หมวด 
ค่ำที่ดิน 
 

 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

279,060 11,036,900 - - - -  11,315,960 

งบบ ารุง
การศึกษา 

1,224,640 70,600 1,563,948 1,117,800 8,000 812,000 60,000 4,856,988 

งบ กศ.ปช. - - 136,360 - - - - 136,360 
 

 
รวม 

 
1,003,700 

 

 
11,107,500 

 
1,700,308 

 
1,117,800 

 
8,000 

 
812,000 

 
60,000 

 
16,309,308 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 2 
 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2561 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2. ยกระดับ
คุณภาพการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
ให้มีคุณภาพ 
และมสีมรรถนะ
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และรองรับ   
การพัฒนา
ประเทศ 
3. ปฏิรูปการ
ผลิตและพัฒนา
สู่ความเป็นครู
มืออาชีพ 

1.สนับสนุน
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพบณัฑิต
และรองรับ
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
 

1 มีทรัพยากร
การเรยีนรู้ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที ่
เพื่อตอบสนอง
ความต้องการ
ของผูร้ับบริการ 

1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ด้านห้องสมุดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรยีนรู้
(ด้านวิทยาศาสตร์) (งบแผ่นดิน) 

1.ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูด้้าน
ห้องสมุด 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 

279,060 
(แผ่นดิน) 

3.60 
คะแนน 

 
 
 
 

1 ต.ค.60 - 
30 มี.ค. 61 

-งาน
หอสมุดกลาง 
 
 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรยีนรู ้
(งบบกศ.) 

500,000  
(บกศ.) 

1 ม.ค.61 - 
30 มิ.ย. 61 

3.โครงการจดัหาสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อก้าวเข้าสู่ยคุ 4.0 

100,000 
(บกศ.) 

1 ต.ค.60 - 
31 มี.ค. 61 

4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 

100,000 
(บกศ.) 

1 ม.ค.61 - 
30 มิ.ย. 61 

2.จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ 
 

5.โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน  
(ปีท่ีสาม) 
 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการ
บริการ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

450,000 
(บกศ.) 

3.60 
คะแนน 

 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

6.โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 
 
 

450,000 
(บกศ.) 

1 ตค.60 - 
30 ธ.ค. 60 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2561 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  2 พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงานและ
การวิจัย 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
ครอบคลมุพื้นท่ีการบริการ 
 

7.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการ
บริการ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

2,700,000 
(แผ่นดิน) 

3.60 
คะแนน 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

8.โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

2,189,300 
(แผ่นดิน)  

 
9.โครงการบ ารุงรักษาระบบ FireWall 
 

450,000 
 (บกศ.) 

1 ม.ค.61  - 
31 มี.ค. 61 

10.โครงการพัฒนาและซ่อมบ ารุง
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและการ
สื่อสาร 
 

50,000 
(บกศ.) 

 1 มค.61  - 
30 มิย. 61 

  3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

11.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการด าเนินงานต่อองคก์ร 
 

3.จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ี
ได้รับการพัฒนา 

250,000 
(บกศ.) 

1 
ระบบ 

1 ม.ค.61  - 
30 ก.ค. 61 

-งานวิจัยและ
พัฒนา
ซอฟต์แวร ์

  12.โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อ
บริการวิชาการอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ 

60,000 
(บกศ.) 

1 
ระบบ 

1 ม.ค.61  - 
31 มี.ค. 61 

  13.โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรูด้ิจิทัลด้านศึกษาศาสตร ์
 

1,241,100 
(บกศ.) 

1 
ระบบ 

1 ตค.60  - 
30 ธ.ค. 60 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ 
ยกระดับ
คุณภาพ และ
มาตรฐานการ
วิจัยพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล 

2. ยกระดับ
คุณภาพการ
ให้บริการตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. มีระบบ
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
ISO เป็น
ปัจจุบัน 
 

1.บริหารจดัการด้านการ
บริการตามมาตรฐานสากล 
 

1.โครงการประกันคณุภาพ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการย่อยอบรมการตรวจ
ประเมินภายในเบื้องต้น ของ
ระบบคณุภาพ ISO 9001 
และโครงการตรวจประเมิน
ระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ) 
 

1. พัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001 
 

87,640 
(บกศ.) 

1 ระบบ 1 ม.ค.61 - 
31 มี.ค. 61 

-งานบริหาร
และธุรการ 
-งาน
หอสมุดกลาง 
-งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

2. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการตาม
มาตรฐานสากล 

2.ปรับปรุงระบบการ
ให้บริการตาม
มาตรฐานสากล 
 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 

3.60 
คะแนน 

1 ม.ค.61 - 
31 มี.ค. 61 

5.การให้บริการ
ทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี การ
น้อมน าแนว
พระราชด าริ ให้
สนองตอบกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่นและ
สังคม 
 

3 ส่งเสริมและ
สนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  
เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาชีพ 

1. สืบสาน
โครงการตาม
พระราชด าร ิ
 
2.ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
โครงการ
พระราชด าร ิ
 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 
2.สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
โครงการพระราชด าริ เพื่อ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งทาง
วิชาชีพ 
 
 

1.โครงการสืบสานและน้อมน า
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ตามพระราชด าร ิ
 

45,000 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

ธ.ค.60 - 
31 ม.ค. 61, 
พ.ค.61, 
ส.ค.61 

-งานบริหาร
และธุรการ 
-งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ตามพระราชด าร ิ
(คะแนนเต็ม 5) 
 

3.60 
คะแนน 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1.ปฏิรูประบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.บริหาร
จัดการองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1. มีการ
บริหารงาน 
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.สนับสนุนการบริหาร
จัดการโดยยดึหลักธรรมาภิ
บาล 
 

1.โครงการค่าจา้งลูกจ้าง
ช่ัวคราวของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. ระดับคะแนนการประเมิน
การบริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร 

1,173,708 
(บกศ.) 

3.60 
คะแนน 

10 ตค.60 - 
10 กย. 61 
 

-งานบริหาร
และธุรการ 

2.โครงการบริหารส านักงาน
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

675,040 
(บกศ.) 

1 ตค.60 - 
30 กย. 61 
 

-งานบริหาร
และธุรการ 

3.โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการย่อย ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2559 
โครงการการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการ ฯและ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคณุภาพฯกับ
ม.รภ.อื่นฯ ) 

2.ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

43,100 
(บกศ.) 

 
 

3.60 
คะแนน 

2 ตค.60  
 

-งานบริหาร
และธุรการ 

4.โครงการต่อสัญญา
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
และปฏิบตัิงานในองค์กร 
 

3.จ านวนของซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริการ 

350,000 
(บกศ.) 

250 
License 

 ก.ค. 61 -งานวิจัยและ
พัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการจดัหาวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้านงานวิจัยและ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

4.ระดับความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

10,000 
(บกศ.) 

3.60 
คะแนน 

ต.ค.60 
 

6.โครงการจดัหาซอฟต์แวร์
ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร 

20,000 
(บกศ.) 

มี.ค.61 - 
เม.ย. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7.โครงการจดัหาครภุณัฑ์
เครื่องปรับอากาศชนิดฝาผนัง
พร้อมติดตั้ง 

5. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ์

560,000 
(แผ่นดิน) 

ร้อยละ 
80 
 

 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

งาน
หอสมุดกลาง 

8.โครงการจดัหาครภุณัฑ์ชุด
อุปกรณ์บรหิารจดัการเก็บสื่อ
มัลตมิีเดยีระบบ NAS  

1,238,500 
(แผ่นดิน) 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

9.โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ชุด
โต๊ะเก้าอ้ีนั่งอ่านค้นคว้า
หนังสือ 

2,505,000 
(แผ่นดิน) 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

10.โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง
เสียง 

51,000 
(แผ่นดิน) 

1 ต.ค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

11. โครงการพัฒนาระบบปรับ
อากาศภายในห้องเรียนอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
วิทยบริการฯ 

320,000 
(แผ่นดิน) 

 

1 ตค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

12. โครงการพัฒนาระบบปรับ
อากาศภายในห้องบริการ
อินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์ภาษา
ฯ ส านักวิทยบริการฯ 

232,000 1 ตค.60 - 
30 ธ.ค. 60 

6.สืบสาน 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี 
รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 2.มีการจัดและ
เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

13.โครงการสนับสนุน
ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 

5.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ด้าน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ส านัก 

6,500 
(บกศ.) 

ร้อยละ 
80 

1-10 ม.ค. 
61 

-งานบริหาร
และธุรการ 

7.พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
อาจารย์และ
บุคลากรสู่สากล 

 3.บุคลากรของ
ส านักได้รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

3.พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

14.โครงการบริการวิชาการ
ด้านสารสนเทศส าหรับ
บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ ์
 

7. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา 
8. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้ารับการอบรม
ภาษาต่างประเทศ 

20,000 
(บกศ.) 

ร้อยละ 
80 

ธ.ค.60 - 
ก.พ. 61 

-งานวิจัยและ
พัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

15.โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

136,360 
(บกศ.) 

ร้อยละ 
50 

1 ตค.60 - 
30 กย. 61 

-งานบริหาร
และธุรการ 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมด้านการอนรุักษ์
พลังงานและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

16.โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อ
ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 

9.จ านวนกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 

100,000 
(บกศ.) 

2
โครงการ/
กิจกรรม 

ม.ค.61 - 
กค. 61 

-งาน
หอสมุดกลาง 





19 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่  3 
แผนงำนและโครงกำร 

 
 การด าเนินงานตามแผนงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ าแนกตามงบประมาณของแผนงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
   งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   รวมทั้งหมด          16,309,308 บาท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.)    4,856,988 บาท 
-  งบประมาณจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)               136,360  บาท 
-  งบประมาณแผ่นดิน               11,315,960 บาท 
 

 งบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น        16,309,308 บาท 
 

ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

หมวด 
ค่ำที่ดิน 
 

 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

279,060 11,036,900 - - - -  11,315,960 

งบบ ารุง
การศึกษา 

1,224,640 70,600 1,563,948 1,117,800 8,000 812,000 60,000 4,856,988 

งบ กศ.ปช. - - 136,360 - - - - 136,360 
 

 
รวม 

 
1,503,700 

 

 
11,107,500 

 
1,700,308 

 
1,117,800 

 
8,000 

 
812,000 

 
60,000 

 
16,309,308 

 
 

โครงกำรและกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้น าไปจัดท าโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรของส านัก  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  จ าแนกตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 งบประมำณ  จ ำแนกตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

1 โครงการจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
(ด้านวิทยาศาสตร์) 
 

279,060   งานหอสมุดกลาง 

2 โครงการจดัหาครุภณัฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดฝา
ผนังพร้อมติดตั้ง 
 

560,000   งานหอสมุดกลาง 

3 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ชุดอุปกรณบ์ริหารจดัการ
จัดเก็บสื่อมัลติมีเดียระบบ NAS 
 

1,238,500   งานหอสมุดกลาง 

4 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ชุดโตะ๊เก้าอี้น่ังอ่าน
ค้นคว้าหนังสือ 

2,505,500   งานหอสมุดกลาง 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องเสี่ยง 
 

51,000   งานหอสมุดกลาง 

6 โครงการจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้  
(ด้านวิทยาศาสตร์) 

  500,000 งานหอสมุดกลาง 

7 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อก้าว
เข้าสู่ยุค 4.0 

  100,000 งานหอสมุดกลาง 

8 โครงการจดัหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าว
เข้าสู่ยุค 4.0 

  100,000 งานหอสมุดกลาง 

9 โครงการพัฒนาระบบครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

2,700,000   งานบริการคอมฯ 

10 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

2,189,300   งานบริการคอมฯ 

11 โครงการพัฒนาระบบปรบัอากาศภายใน
ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านัก
วิทยบริการฯ 

320,000   งานบริการคอมฯ 

12 โครงการพัฒนาระบบปรบัอากาศภายในห้อง
บริการอินเทอรเ์น็ต อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ 

232,000   งานบริการคอมฯ 

13 โครงการพัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 

  50,000 งานบริการคอมฯ 

14 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ปีท่ีสาม) 
 

  450,000 งานบริการคอมฯ 

15 โครงการบ ารุงรักษาระบบ FireWall   450,000 งานบริการคอมฯ 

16 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง   450,000 งานบริการคอมฯ 
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แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

17 โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 136,360  งานบริหารและ
ธุรการ 

18 โครงการค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1,173,708 งานบริหารและ
ธุรการ 

19 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  146,740 งานบริหารและ
ธุรการ 

20 โครงการบริหารส านักงาน ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  675,040 งานบริหารและ
ธุรการ 

21 โครงการสนับสนุนประเพณีศลิปและวัฒนธรรม   6,500 งานบริหารและ
ธุรการ 

22 โครงการสืบสานและน้อมน าโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าร ิ

  45,000 งานบริหารและ
ธุรการ 

23 โครงการบริการวิชาการด้านสารสนเทศส าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ ์

  20,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

24 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการด าเนินงานต่อองค์กร 

  250,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

25 โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

  350,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

26 โครงการจดัหาวัสดุเพื่อสนับสนุนดา้นงานวิจัย
และพัฒนาซอฟต์แวร ์

  10,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

27 โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  20,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

28 โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัวิทยบริการฯ 

  60,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

29 โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรูด้ิจทิัลด้าน
ศึกษาศาสตร ์

1,241,100   งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

  

รวมทุกกิจกรรม 
 

11,315,960 136,360 4,856,988 16,309,308 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  
     และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

1. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนห้องสมุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

  2. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 และกลยุทธ์ ที่ 1 และ 2  จ ำนวน  
6 โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้(ด้านวิทยาศาสตร์) (งบแผ่นดิน) 
2. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้(ด้านวิทยาศาสตร์) (งบ บกศ.) 
3. โครงการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 

4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพ่ือก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 

5. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน(ปีที่สาม) 
6. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

 
1. ช่ือโครงการ  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้  
2. หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 
  (1) อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร  โทรศัพท์  2805 

(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์ 2801 

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ และมสีมรรถนะตรงตามความ 
            ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ : ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปญัหาความสามารถใน 
       การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู ้
       ตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด : ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

  

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึง
น ามาสนับสนุนการบริการห้องสมุดในยุคดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้  เพื่อการด าเนินงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

7. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อจัดซื้อหนังสือต ารา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) และวารสารออนไลน์    
(e-Journal) สอดคล้องกับหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 
  

1. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

คณะ 5    5 คณะ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
ทรัพยากรการเรียนรู ้ ประเภท 3    3 ประเภท 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด  

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561      

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 279,060  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน -    

2.1.2 ค่าใช้สอย -   

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  ค่าหนังสือต ารา วารสาร นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ ์
 

279,060 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ส าหรบันักศึกษา 
คณาจารย์ ของมหาวิทยาลยั ท้ัง 5 คณะ  
รวม 279,060 บาท แยกเป็น  
- ค่าหนังสือ ต ารา เป็นเงิน 205,060 บาท 
- ค่าวารสาร นิตยสาร และหนังสอืพิมพ์ ทั้ง 
5 คณะ รวม 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 
บาท 



25 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

- ค่าวัสดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการด้าน
งานหอสมุดกลาง เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ 
เป็นต้น รวม 32,000 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค -   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์-   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. เสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. จัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 
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13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ 279,060 (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดซื้อ 
ทรัพยากร    
การเรยีนรู ้

6,040 250,000 20,000 3,020 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
  
1.  ช่ือโครงการ  จัดหาทรัพยากรการเรยีนรู้  (งบบกศ.) 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
  (1) อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร  โทรศัพท์ 2805 

(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์  2801 

4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ และมสีมรรถนะตรงตามความ 
            ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ : ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปญัหาความสามารถใน 
              การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 
             เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนเพื่อผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
             มาตรฐาน TQF 
ตัวช้ีวัด : ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

  

5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึง
น ามาสนับสนุนการบริการห้องสมุดในยุคดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการสร้าง
งานวิจัยที่มีคุณภาพ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  มุ่ง
จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือ ต ารา  วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย วารสารออนไลน์ (e-Journal)  
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมตามความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  

2. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (งบ บกศ.) 
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7.  วัตถุประสงค ์
     เพื่อจัดซื้อหนังสือต ารา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) และวารสารออนไลน์ 
(e-Journal) สอดคล้องกับหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
 
8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจัย  
 

คณะ 5    5 คณะ 

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู ้ คณะ 5    5 คณะ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. …-…..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. …-…..       

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561      

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 500,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย  
- 
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2.1.3 ค่าวัสด ุ
- ค่าหนังสือ ต ารา 
- ค่าวารสาร 
- ค่าหนังสือ e-book 

500,000 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ส าหรบั
นักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ท้ัง 
5 คณะ  รวมเป็นเงิน 500,000 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค -   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์-   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ) 

 
  

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

  

 
12.  แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. เสนอรายชื่อทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. จัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

            



30 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

 
งบประมาณ   500,000     (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ขั้นตอนวิธีการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดซื้อทรัพยากรการ
เรียนรู ้

100,000 100,000 200,000 100,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
1.  ช่ือโครงการ   จัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อก้าวสู่ยุค 4.0 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร    โทรศัพท ์2805 
(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์2801 

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ และมสีมรรถนะตรงตามความ 
      ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ : ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปญัหาความสามารถใน
การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรูต้ลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนเพื่อผลิตบณัฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
ตัวช้ีวัด : ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตผุล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และรวมถึง
น ามาสนับสนุนการบริการห้องสมุดในยุคดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการวิชาการสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ทั่วถึง และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของคณาจารย์ นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการสร้าง
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ   ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน  มุ่ง
จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย  วารสารออนไลน์ (e-Journal) และให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 เพื่อการด าเนินงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อจัดซื้อหนังสือต ารา วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์  หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Book) และวารสารออนไลน์ 
(e-Journal) สอดคล้องกับหลักสตูรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

3.  โครงกำรจัดหำสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้ำวเข้ำสู่ยุค 4.0 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
สนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจัย 
  

คณะ 5    5 คณะ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์ ประเภท 2    2 ประเภท 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. …-…..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. …-…..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560   สิ้นสุด  30 กันยายน 2561     

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 100,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย    

2.1.3 ค่าวัสด ุ
- ค่าวัสดุในการจดักิจกรรม 

 
100,000 

 
จัดหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
นักศึกษา คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ท้ัง 
5 คณะ  รวม 100,000 บาท     แยกเป็น  
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- ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกสภ์าษาองักฤษ  
เป็นเงิน 85,000บาท 
 - ค่าหนังสืออิเล็กทรอนิกสภ์าษาไทย  เป็น
เงิน 10,000บาท 
- ค่าสื่อมัลติมีเดีย เป็นเงิน 5,000 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
12.  แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ติดต่อประสานงาน 
2. ด าเนินโครงการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุป
โครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 
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13. แผนการใช้จ่ายเงิน 
 

งบประมาณ   100,000  บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดซื้อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์

 90,000 10,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
  1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 
  2.  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
  3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  โทรศัพท ์  2805 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ  โทรศัพท ์  2801 

  4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ บริหารให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสังคม  และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ : ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 โดยมุ่งพัฒนาทางด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อม  โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีนั่งอ่านค้นคว้าให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการเช่น จัด
ห้อง จัดสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ จัดที่นั่งอ่าน ทั้งที่มาแบบเดียว และนัดหมายพรรคพวกมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบหมู่   มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ส าหรับนั่งอ่าน
ค้นคว้าให้เพียงพอต่อจ านวนผู้รับบริการ และเพื่อดึงดูดและครองใจผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจและความผูกพันต่อ
ห้องสมุดอย่างยั่งยืน ทั้งการจัดหาสิ่งสนับสนุนเอื้อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง สะดวกและรวดเร็ว บริการคนทุกประเภทให้
เข้าถึงความรู้  เปิดกว้าง และ พัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน  มีบริการเป็นมิตรกับกลุ่มผู้ใช้บริการทุกประเภท  รวมถึง
การให้บริการมีที่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นย า มากขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา อาจารย์  
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลางเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0  เพื่อการ
ด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   

7. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลางเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0  
2) เพือ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนรุักษ์และประหยดัพลังงาน ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

4. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมหอ้งสมุดเพ่ือก้ำวสู่ยุค 4.0 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลาง จุด 3    3 จุด 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
พัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลาง จุด 3    3 จุด 
จ านวนกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสี
เขียว 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมในโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด  

คะแนน 3.60    3.60 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         
 

 11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 100,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-ค่าใช้สอยในโครงการห้องสมุดสีเขียว 
2,000 

 
 
- จัดประกวดค าขวัญอนุรักษ์พลังงาน ค่าตอบแทน
จ านวน 4 รางวัลพร้อมเกียรติบตัร รวม 2,000 บาท 
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2.1.3 ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุในโครงการห้องสมดุสเีขียว 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าวัสดุในโครงการห้องสมดุมีชีวิต 
 
 
 
 

 
90,000 

 
 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 

 
- จัดมุมความรู้ด้านอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เช่น หนังสือ สื่อมัลตมิีเดีย ป้ายความรู้   รวม 
20,000 บาท 
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นพ้ืนท่ีสเีขียวสะอาด สวยงาม รวมเป็น
เงิน 60,000 บาท 
- จัดอบรมส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ประหยดัพลังงาน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
- จัดอบรมส่งเสรมิการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู้ในห้องสมดุ  รวม 5,000 บาท 
 - กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาความคิด สร้างสรรค์
ด้วยตนเอง : ที่คั้นหนังสือ Fancy รวม 3,000 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
 

12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. จัดกิจกรรมห้องสมดุสี
เขียว 
2. จัดกิจกรรมห้องสมดุมีชีวิต 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุป
โครงการ 
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ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

            

 

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ   100,000     (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว 

23,000 49,000 28,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ บกศ. 
 
1.  ช่ือโครงการ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีท่ีสาม) 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  นางสาวฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท์  081-8277944 
(2)  นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   โทรศัพท ์ 088-1519978  

4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความ 
      ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่1 : บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญัญา การคดิ การแก้ปญัหาความสามารถในการ 
           ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรู้ 
          ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนนุเพื่อผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
      มาตรฐาน TQF 
 

5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจาก ส านักวิทยบริการฯ ได้รบัมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใหดู้แลและพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอนและการสืบค้นข้อมลู ซึ่งในปัจจุบันนี้มผีูใ้ช้ปริมาณเพิม่มากข้ึน  
 ดังนั้นส านักวิทยบริการได้จัดโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 3 ปี จ านวน 40 เครื่อง โดยเริ่มเช่าตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งปีนี้เป็นปีท่ี 3 
 

 

7.  วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อด าเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการให้บริการส าหรบัสนับสนุนการเรยีนการสอน 
 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์บริการส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์ (ปีท่ี 3) 
 

เครื่อง 
 40   40 

5. โครงกำรเช่ำคอมพวิเตอร์ ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ปทีี่สำม) 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์บริการส าหรับ
นักศึกษา อาจารย์ (ปีท่ี 3) 

เครื่อง  40   40 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านการบริการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายในมหาวิทยาลัย                  

คะแนน 
 

 3.60   3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา -   -   
1...-...       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน -   -   
1...-...       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น 1 ตุลาคม  2560     สิ้นสุด  30  กันยายน  2561     
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 450,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

      450,000  
 

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เครื่อง 
(ปีท่ี 3) 

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

  

3 งบลงทุน   
3.1 คา่ครุภณัฑ ์

- 
  

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
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5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อ       
ขออนุมัติ 

            

ขั้นด าเนินการ 
- ส ารวจข้อมูลอุปกรณเ์พื่อ
ด าเนินการก าหนด
คุณลักษณะ 
- ประกาศ สอบราคา 
 

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13.  แผนการใช้จ่ายเงิน  450,000 บาท 

           หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินการสอบราคาเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

      
 

      

 
 
 

450,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 

 

1. ช่ือโครงการ เช่าสญัญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
2. หน่วยงานรับผดิชอบ งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  นางสาวฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท์  081-8277944 
  (2)  นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   โทรศัพท ์ 088-1519978  

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความ 
        ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่1 : บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญัญา การคดิ การแก้ปญัหาความสามารถในการ 
          ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และเรียนรู้ 
                    ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนนุเพื่อผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบ 
       มาตรฐาน TQF 
  

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจาก ส านักวิทยบริการฯ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเส้นทางการเชื่อมโยงสู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตภายนอกมีเพียงเส้นทางหลักเส้นทางเดียว เมื่อเส้นทางดังกล่าวหยุดท างานอันเนื่องมาจากสาเหตุของผู้ให้บริการ
เอง ท าให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ทางส านักจึงเล็งเห็นว่าควรมีการจัดหาเส้นทางส ารองเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว 
 

7. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อจัดหาเส้นทางส ารองในการให้บริการอินเตอรเ์น็ต ได้อย่างตอ่เนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(3) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมลูด้านการศึกษาแก่ อาจารย์ นกัศึกษา และบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

1.มีเส้นทางส ารองเพื่อให้บริการอนิเตอร์เนต็
เมื่อเส้นทางหลักไม่สามารถให้บรกิารได้
ตามปกต ิ

ระบบ  
 
1 

   
1 ระบบ 

 

6.  โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง 
 



43 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

9. ตวัช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.มีเส้นทางส ารองเพื่อให้บริการ
อินเตอร์เนต็เมื่อเส้นทางหลักไมส่ามารถ
ให้บริการได้ตามปกต ิ

ระบบ  1   1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       

1.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย                  

คะแนน 
 

 3.60   3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา -   -   
1....-..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน -   -   
1....-..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริ่มตน้  1 ตุลาคม    2560     สิ้นสุด  30 กันยายน    2561  
    

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 450,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

  

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

450,000 ค่าเช่าวงจรสญัญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการต่อปี 

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ์-   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ) 

 
  

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

  

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ส ารวจข้อมูลอุปกรณเ์พื่อ
ด าเนินการก าหนด
คุณลักษณะ 
- ด าเนินการจดัเช่า 
- ด าเนินการตดิตั้งระบบ 

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  450,000 บาท 
             หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินงานประกวด
ราคา ตามระเบียบพัสด ุ
 

             

 
 

450,000 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและ  
     รองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

3. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กำรบริกำร 

   

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 และกลยุทธ์ ที่ 3  จ ำนวน  2 
โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  2.  โครงการบ ารุงรักษาระบบ FireWall 
  3.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 4.  โครงการพัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 
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โครงกำรของบประมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  
 
 1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ       
 3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์  โทรศัพท ์ 056717100 ต่อ 2802 
(2) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์        โทรศัพท ์  056717100 ต่อ 2841 

 4. ความสอดคล้อง 
  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
       ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ 
          ประสิทธิภาพ  
 5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

 6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการท างานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน ของคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ในด้านที่ 4 คือพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ และมีรายละเอียดตามข้อย่อยที่ 4.6 ว่ากา รพัฒนา
ระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น า
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นเพื่อให้การเข้าใช้งานและการศึกษาค้นคว้าบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปัจจุบันสื่อส าหรับใช้ในด้านการเรียน
การสอนเริ่มมีมากข้ึน จึงเห็นควรให้มีการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อน ามาพัฒนาการให้บริการ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ความน่าเชื่อถือ และจูงใจให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์
 

1. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
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(2) เพื่อเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีให้บริการอนิเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมการใหบ้ริการภายในอาคาร หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
(3) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ (PMIS) ของมหาวิทยาลัยไดร้ับการบ ารุงรักษา
ตามระยะเวลา ลดปัญหาที่จะน ามาสู่การช ารดุเสียหาย 
(4) เพื่อลดความเสี่ยงทีท่ าให้ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และระบบสารสนเทศหยดุให้บริการ 
  

 8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรยีนการสอน 
 

ระบบ   
1 

   
1 ระบบ 

 

 9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.ระบบควบคุมและบริหารจัดการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ตไร้
สายได้รับการพัฒนา 

ระบบ  1   1 

2. ระบบกระจายสญัญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้รับการพัฒนา 

ระบบ  1   1 

3.ระบบกระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงภายในอาคาร ไดร้ับการ
พัฒนา 

ระบบ  1   1 

4. บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการ (PMIS) ได้รบัการบ ารุงรักษา 

ระบบ  1   1 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

 3.60   3.60 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา -   -   
1......       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน -   -   
1......       

 

 10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลาคม    2560  สิ้นสุด  กันยายน    2561 
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 11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย   

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   

3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   

4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   

5 งบรายจ่ายอื่น 2,700,000  
5.1 รายการ  

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
 

2,700,000 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนประกอบด้วย 
1.ระบบควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย จ านวน 1 ระบบ  
งบประมำณ 557,300 บำท 
2.ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไรส้าย 
จ านวน 1 ระบบ  
งบประมำณ 1,209,700 บำท 
3.ระบบกระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงภายใน
อาคาร จ านวน 1 ระบบ 
งบประมำณ 438,000 บำท 
4. บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (PMIS) จ านวน 1 
ระบบ  
งบประมำณ 495,000 บำท 

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุญาตและด าเนิน
โครงการ 
- ด าเนินจัดหาพัฒนาระบบ
ตามระเบียบพสัด ุ
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
อุปกรณ ์

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  2,700,000  บาท 

        หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินงานใช้งบประมาณ
ตามระเบียบพสัด ุ

2,700,000          
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงนิรายได้ ระบุ บกศ. 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการบ ารุงรักษาระบบ FireWall 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ  งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  นางสาวฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท์  081-8277944 
(2)  นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   โทรศัพท์  088-1519978     

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ที่1 : บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปญัญา การคดิ การแก้ปญัหาความสามารถในการ
ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนนุเพื่อผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตผุล 

  เนื่องจาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและ
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้บริการตามหน่วยงานต่างๆ 
  ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานด้านระบบการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการจึงได้จัดท าโครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถตรวจจับการบุกรุกและภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วัตถุประสงค์ 
(1)  เพื่อด าเนินการต่ออายุการอับเดทข้อมูลภัยคุกคามต่างๆ จากฐานข้อมูลที่อุปกรณ์ของ 
ระบบต้องการ 
(2)  เพื่อก าหนดรูปแบบการป้องกันการบุกรุกและภยัคุกคามต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายในมหาวิทยาลัย  

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1.มีการด าเนินการจ่ายค่าบ ารุงรักษาและการ
อับเดทข้อมูลการบุกรุกเครือข่ายของอุปกรณ์ 

ระบบ 
 
 

 
 

1 
 

  1 ระบบ 

 

2.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWall 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.มีการบ ารุงรักษาและการอับเดทข้อมูล
การบุกรุกเครือข่ายของอุปกรณ ์

ระบบ 
 
 

 
 

1 
 

  1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้้านบริการคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยั                  

คะแนน  3.60   3.60 
คะแนน 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ปี  เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย   

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 450,000 ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
(MA Firewall) ประจ าปี 

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

รวม 450,000  
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12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
-ส ารวจค่าใช้จ่ายการ
บ ารุงรักษาระบบ 
-จ่ายค่าบ ารุงรักษาระบบ 

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  450,000  บาท 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินงานใช้งบประมาณ
ตามระเบียบพสัด ุ
 

            

 

450,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไรส้ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์  โทรศัพท ์ 056717100 ต่อ 2802 
(2) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์        โทรศัพท ์  056717100 ต่อ 2841 

4. ความสอดคล้อง 
  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
              ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 
  ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ 
        ประสิทธิภาพ  
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของบุคลากรครูและนักศึกษาที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อการศึกษาค้นคว้าผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และปัญหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายที่ไม่สามารถควบคุมได้จากส่วนกลางทั้งหมด   
 ส านักวิทยบริการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพื่อขยายพื้นที่และปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งในปัจจุบันสื่อส าหรับใช้ในด้านการเรียน
การสอนเริ่มมีมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดหา อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อน ามาพัฒนาการให้บริการ และเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ความน่าเชื่อถือ และจูงใจให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
(2) เพื่อเพ่ิมจ านวนพ้ืนท่ีให้บริการอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมการใหบ้ริการภายในอาคาร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

3. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ไร้สำย 
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์
 

ระบบ  1 
   1 

ระบบ 

 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 ตวัช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1.ระบบควบคุมและบริหารจัดการ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ตไร้
สายได้รับการพัฒนา 
2.ระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ได้รับการพัฒนา 
3.ระบบกระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงภายในอาคาร ไดร้ับการ
พัฒนา 

เครื่อง 
 
 

เครื่อง 
 
 

เครื่อง 
 

1 
 
 

60 
 
 

12 
 

   1 
 
 

60 
 
 

12 
 

4. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับประโยชน์
ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 8,949    8,949 

5. จ านวนอาจารย์ และบุคลากรทีไ่ด้รับ
ประโยชนภ์ายในมหาวิทยาลัย 

คน 709    709 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านการบริการคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

3.60    3.60 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลาคม    2560     สิ้นสุด  กันยายน    2561 
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11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

  

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

  

3 งบลงทุน 2,189,300  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- 
2,189,300 งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไร้สำยภำยใน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ประกอบด้วย 
1.อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย จ านวน 1 ชุด 
งบประมำณ 557,300 บำท 
2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไรส้าย 
จ านวน 60 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท 
งบประมำณรวม 1,380,000 บำท 
3.ระบบกระจายสัญญาณอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงภายใน
อาคาร จ านวน 12 เครื่อง เครื่องละ 21,000 บาท 
งบประมำณรวม 252,000 บำท 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
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12. แผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุญาตและด าเนิน
โครงการ 
- ด าเนินจัดหาตามระเบยีบ
พัสด ุ
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
อุปกรณ ์

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  

              หน่วยนับ : บาท 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรูณ ์

            

 
 
 

2,189,300 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและการสื่อสาร 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์  โทรศัพท ์ 056717100 ต่อ 2802 
(2) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์        โทรศัพท ์  056717100 ต่อ 2841 

4. ความสอดคล้อง 
  ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
              ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 
  ตัวช้ีวัด : ที ่4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ 
        ประสิทธิภาพ  
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาระบบการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งาน
ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ ส านักวิทยบริการ
จึงได้จัดท าโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบสามารถท างานได้อย่างที่ต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสายและไร้สายที่ท าหนา้ที่เช่ือมโยงเครือข่าย จากศูนย์กลางไปยัง
หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลยั 
(2) เพื่อรองรับการใช้บริการของอาจารย์ บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้งานระบบ สามารถใช้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

4. โครงกำรพัฒนำและซ่อมบ ำรุงระบบเครอืขำ่ยอินเทอร์เน็ต 
และกำรสือ่สำร 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร 
 

ระบบ  1 
   1 

ระบบ 

 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1.บ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
สายและไร้สายที่ท าหน้าท่ีเชื่อมโยง
เครือข่าย 

ระบบ 
 

1 
 

   1 
 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับประโยชน์
ภายในมหาวิทยาลัย 

คน 8,949    8,949 

3. จ านวนอาจารย์ และบุคลากรทีไ่ด้รับ
ประโยชนภ์ายในมหาวิทยาลัย 

คน 709    709 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านการบริการคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

3.60    3.60 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลาคม    2560     สิ้นสุด  กันยายน    2561 

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 50,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

  

2.1.3 ค่าวัสดุ  50,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

  

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- 
  

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 

 
  

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
จัดซื้อวัสด ุ

            

- ด าเนินการซ่อม             
สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  50,000 บาท 

              หน่วยนับ : บาท 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบ ารุง 

 12,500    12,500   12,500   12,500  
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและ  
     รองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
   

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 และกลยุทธ์ ที่ 4  จ ำนวน  1 
โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร 

2. โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ 

3. โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล       
ด้านศึกษาศาสตร์ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร    
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย      
                        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
3. ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  081-6204092    
4. ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 2 บริหารให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อน ามาใช้

สนับสนุน การเรียนการสอน  การบริหาร  และการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมภายนอก ซึ่งปัจจุบันยังคงพบว่า  ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมการท างานดังกล่าว อีกทั้งพบว่า
กฎ ระเบียบ และค าสั่ง ท่ีออกมาใหม่ ส่งผลกระทบให้ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องนั้น เพื่อเป็นการปรับตัวให้
ทันความเปลี่ยนแปลงของผลกระทบในหลายๆด้าน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   

ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้ึน ทั้งในส่วนของระบบงานเดิมที่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือท างานไดต้ามตอ้งการ หรือมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ให้
สามารถด าเนินงานที่เหมาะสมต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น และในส่วนของระบบที่จ าเป็นต้องพัฒนาใหม่ เพื่อน าระบบสารสนเทศใน
องค์กรตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ และสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการท างานท้ังในด้านสนับสนุนการ
เรียนการสอน  การบริหาร  และการวิจัย ยิ่งข้ึน 

 

7.  วัตถุประสงค ์
1) เพื่อดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคลอ้งและรองรับต่อการท างานขององค์กร  
2) เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและภาระงานของ

มหาวิทยาลยัได้อย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

1. โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับ 
กำรด ำเนินงำนต่อองคก์ร 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

- ระบบสารสนเทศท่ีไดร้ับการดูแล บ ารุงรักษา
และปรับปรุงพัฒนาไม่น้อยกว่า 

ระบบ  3   3 

       
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ       

-จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา ระบบ  3   3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

คะแนน  3.80   3.80 

 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560   สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด ำเนินงำน 250,000  

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 250,000 เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้รองรับกับ
การท างานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- Regis Apple for Lunch IOS (3,000)  
- SSL Certificate (13,000) 
- Update/Develop Application (159,000) 
- Training IT (50,000) 
- Manage Microsoft (25,000) 

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
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4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 

12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธกีาร/กจิกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- วิเคราะหร์ะบบท่ี
จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มเตมิเพื่อให้รองรับกับ
การท างานขององค์กร 

            

- ด าเนินการปรบัปรุง/
พัฒนาระบบ 

            

- ทดสอบระบบก่อนน าไปใช้
งานจริง 

            

- ให้ความรู้การใช้งานระบบ             

- น าไปใช้งานจริง             
 

13. แผนการใช้จ่ายเงิน 
             หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- วิเคราะหร์ะบบท่ี
จ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มเตมิเพื่อให้รองรับกับ
การท างานขององค์กร 

            

- ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ระบบ 

            

- ทดสอบระบบก่อนน าไปใช้
งานจริง 

            

- ให้ความรู้การใช้งานระบบ             

- น าไปใช้งานจริง             
 

 

250,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย      
                        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
3. ผู้รับผดิชอบ  
  (1 ) อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรตัน์ โทรศัพท์  086-4028927  
  (2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990     
4. ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 2 บริหารให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
    ตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ที่ 3  โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการสร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอม
รวม และเพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นั้น  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาที่มีพันธกิจใน
การสนับสนับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
แก่องค์กร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากนโยบายดังที่กล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดในการสร้างสื่อบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีต่าง 
ๆ มาใช้เป็นคลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ผู้เรียน ผู้สอน ประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 

7.  วัตถุประสงค ์
  1) ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ที่ 3  โดยมีแผนงานการขับเคลื่อนการสร้างสื่อ คลังสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าสะดวกผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อ
หลอมรวมและเพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2) เพื่อเป็นคลังสื่อและแหล่งเรยีนรู้ให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

2. โครงกำรพัฒนำระบบผลิตสือ่บริกำรวิชำกำร 
อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

-  มีระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ ระบบ  1   3 

       

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       

- มีระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ ระบบ  1   3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

คะแนน  3.80   3.80 

 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560   สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด ำเนินงำน 60,000  

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 60,000 พัฒนาระบบผลิตสื่อบริการวิชาการ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ด าเนินการติดตั้งระบบ             

-สรุปรายงานการด าเนินงาน             
 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 
   จ านวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)      หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ด าเนินการติดตั้งระบบ             

-สรุปรายงานการด าเนินงาน             
 

 

60,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้านศึกษาศาสตร์  
   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 จ านวน 3 ห้อง  
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย      
                        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
3. ผู้รับผดิชอบ  
  (1 ) อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรตัน์ โทรศัพท์  086-4028927  
  (2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990     
4. ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 2 บริหารให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

 กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
    การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  หรือ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหาร
ประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ 
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมี
ความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ น่ันก็คือ
การสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญตัว
หนึ่งในการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน คือการแข่งขันที่สูงข้ึนซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างคนกับเทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่ามนุษย์ และมีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกกว่า เช่น ระบบอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยง
การท างานด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสู่สังคมไทย ได้
เล็งเห็นถึงนโยบายการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาแบบดิจิตอล เน้นการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ผู้เรียน 
ผู้สอน ประชาชนท่ัวไป ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

3. โครงกำรพัฒนำระบบผลิตสือ่กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
เพื่อสร้ำงแหล่งเรียนรู้ดจิิทัลด้ำนศึกษำศำสตร ์
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ประเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้านศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

7.  วัตถุประสงค ์
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถท างานได้อย่าง 

สมบูรณ์  
2) นักศึกษาสามารถใช้วิดีโอการเรียนการสอนมาทบทวนการเรียน สอบถามขอค าแนะน าอาจารย์ได้โดยไม 

จ ากัดระยะทางได้ทุกท่ีทุกเวลา ท าให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
3) อาจารย์สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอต่างๆ ล่วงหน้าก่อนการสอน ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
4) ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยมีแผนงานการ 

ขับเคลื่อนการสร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทั้งระบบ
โทรคมนาคม และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
มีสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์

ห้อง  3   3 

       
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
มีสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์ ห้อง  3   3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- นักศึกษา อาจารย์ มีความพึงพอใจต่อ 
การใช้งาน ร้อยละ  80   80 

 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560   สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด ำเนินงำน   

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
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3 งบลงทุน 1,241,100  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์  1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรส้าย (Access Point) แบบท่ี 1 

จ านวน 3 ชุด 
2. อุปกรณ์แปลงสัญญาณวดิีโอและเสียง (Video Converter) 

จ านวน 3 ชุด 
3. หน่วยความจ า(RAM) Encoder จ านวน 3 ชุด 
4. ซอฟต์แวร์ระบบบันทึกการเรียนการสอน จ านวน 3 ชุด 
5. อุปกรณ์กล้องวิดโีอ ส าหรับเก็บภาพผู้สอนในห้องเรียน 

(Teacher Auto Tracking) ส าหรบัช่วยส่งสัญญาณเพื่อ
บันทึกการเรียนการสอน จ านวน 3 ชุด 

6. เครื่องบันทึกภาพ (DVR หรือ NRV) ส าหรับกล้องวีดิโอเก็บ
ภาพผู้สอนในห้องเรียน (Teacher Auto Tracking)  
จ านวน 3 ชุด 

7. อุปกรณ์กล้องวิดโีอ ส าหรับเก็บภาพรวมในห้องเรียน 
(Overview) ส าหรับช่วยส่งสัญญาณเพื่อบันทึกการเรียน
การสอน จ านวน 3 ชุด 

8. เครื่องบันทึกภาพ (DVR หรือ NRV) ส าหรับกล้องวีดิโอเก็บ
ภาพผู้สอนในห้องเรียน (Overview) จ านวน 3 ชุด 

9. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสยีง พร้อมระบบเข้ารหสั
สัญญาณภาพและเสยีง จ านวน 3 ชุด 

10. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส าหรับใช้งานในห้องเรียน 
จ านวน 3 ชุด 

11. ระบบอัพโหลดอัตโนมัติพร้อมส ารองข้อมูล จ านวน 3 ชุด 
12. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพ้ืน 

ขนาดไมต่่ ากว่า 36,000 บีทียู  
จ านวน 3 ชุด 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ด าเนินการติดตั้งระบบ             

-สรุปรายงานการ
ด าเนินงาน 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

      จ านวนเงิน 1,241,100บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ด าเนินการติดตั้งระบบ             

-สรุปรายงานการ
ด าเนินงาน 

            

 

1,241,100บาท 
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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 2  พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
         

        

กลยุทธ ์
    1. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 
    2. พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

 
  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 1 และ 2  จ ำนวน  
1 โครงกำร ดังนี้ 

 

   1. โครงกำรประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
  1. ช่ือโครงการ  ประกันคณุภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารและธรุการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร    โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  นายอนุพงษ์  สุขประเสริฐ    โทรศัพท์ 2804 

  4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 2 บริหารให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องตัวช้ีวัด 
: ที่ 2 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  

 5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นภารกิจหลัก 2 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย  
ควบคุมดูแลการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
และด้านวิทยบริการ คือเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย บริการ
สารนิเทศ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมถึงการร่วมมือในการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน และกระบวนการบริหารจัดการ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่
นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ จึงได้จัดโครงการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการในแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาวมาตรฐาน เกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ ตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสถาบันต่อไป 
          อนึ่ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศ และจัดบริการสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้กับนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพให้สามารถจัดบริการสารสนเทศ
ได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานในระดับชาติและในระดับสากล 

1. โครงกำรประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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7. วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็ไปตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 
(3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการฯได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักร่วมกัน และได้
รับทราบแผนยุทธศาสตร์ของส านกั  
(4) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าระบบคณุภาพ ISO 
9001:2015 ให้เข้ารับการตรวจประเมินจริงโดย Certify Body ต่อไป 
 

  8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
 ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
60 

พ.ศ. 61 พ.ศ. 62 พ.ศ. 63 

1.ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดโครงการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ครั้ง - 1 - - 1 

2.ส านักวิทยบริการฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ  

ครั้ง - 1 - - 1 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
ส านัก 

ครั้ง  - 1 - - 1 

4. แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการฯ 
   -ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์
   -ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์

ครั้ง 
 

 2   2 

5. ส านักวิทยบริการฯจัดอบรมการตรวจดู
เอกสารและการตรวจประเมินภายในเบื้องต้น 
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจริง  

ครั้ง - 1 - - 1 

6. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคุณภาพ 
ISO 9001 ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

 

ครั้ง  - 1 - - 1 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 พ.ศ. 62 พ.ศ. 63 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. มีรายงานการประเมินตนเองของ
ส านัก ปีการศึกษา 2559 

เล่ม  5   5 เล่ม 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ 

ครั้ง  1   1 ครั้ง 

3. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กันภายในส านัก 

ครั้ง  1   1 ครั้ง 

4. มีแผนยุทธศาสตรส์ านักฯ เล่ม  1   1 เล่ม 
5. มีการตรวจดูเอกสารและการตรวจ
ประเมินภายในเบื้องต้น 

ครั้ง   1   1 ครั้ง 

6. ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

ครั้ง  1   1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน    3.60   3.60 
คะแนน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  80   ร้อยละ80 

3.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์

ร้อยละ  80   ร้อยละ80 

4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ส านักวิทยบริการฯ 

ระดับ  3.60   3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. -       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. -       

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1    ปี  1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 

  
11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 146,740  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 146,740 -ค่าสมนาคณุวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 
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-  -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัด 
1)โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
2)โครงการอบรมการตรวจดเูอกสารและการตรวจ
ประเมินภายในเบื้องต้น ของระบบคุณภาพ ISO 9001 
3)โครงการการจดัการเรียนรู้ 
-ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการของวิทยากรให้
ความรู้ ในโครงการต่างๆ และไปราชการของบุคลากร
โครงการเครือข่ายประกัน 
-ค่าค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

  

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- 
  

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ) 

 
  

4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ) 

 
  

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

  

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 
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-แผนยุทธศาสตรส์ านัก 
 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านัก 

            

-อบรมการตรวจดเูอกสาร
และการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

. ตรวจประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 

            

ประเมินผลการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 
 

            

-แผนยุทธศาสตรส์ านัก 
 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านัก 

            

-อบรมการตรวจดเูอกสาร
และการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

ตรวจประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 
 

            

ประเมินผลการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

            

 

7,400 บาท 

16,200 
บาท 

19,500 บาท 

7,640 บาท 

8,000 บาท 
8,000 บาท 

80,000 บาท 
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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 3  ส่งเสรมิและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 
         พระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยีเสริมสร้ำงควำม 
       เข้มแข็งทำงวิชำชีพ 
                

กลยุทธ ์
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
    2. สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมโครงกำรพระรำชด ำริ  
        เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำชีพ 
 
  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 1 และ 2  
จ ำนวน  1 โครงกำร   ดังต่อไปนี้ 

 

   1. โครงกำรสืบสำนและน้อมน ำโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริ  
        สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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โครงกำรของบประมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงการ  เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. หน่วยงานรับผิดชอบงานบริหารและธรุการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  ผู้รับผิดชอบ 
(1) อาจารย์ฐณิาภณัฑ์ นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท ์0864451427   
(2) อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท ์0845955271   

4.  ความสอดคล้อง 
 ผลผลติ :  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริ ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีกับชุมชนท้องถิ่นและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนโครงการที่สร้างความร่วมมือกับชุมชน/ภาครัฐ/ภาคเอกชน 

5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง    กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
 นอกเหนือจากภารกจิหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์คือ  การจัดการเรยีนการสอนแล้ว  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรูณ์ ยังเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ E-Learning (eDL-square) จนถงึปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้น้อมน าแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคณุภาพชีวิต 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ นักเรียน/ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก โดยการน าสื่อการ
เรียนการสอนบนระบบ E-Learning (eDL-square) หรือ “eDLTV” เพื่อให้ครู/นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการสอน 
สอนเสริม หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรยีนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการทดสอบทางการศกึษา เพื่อให้นักเรียนได้ท าการฝึกฝนในการท าแบบทดสอบต่อไป 
 

7.  วัตถุประสงค ์
(1) สืบสาน/เผยแพร่ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี         
(2) พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

 

1. โครงกำรสืบสำนและน้อมน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ. 

2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรยีนการ
สอนด้วยระบบการทดสอบทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนและครผููส้อน โรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

ครั้ง 

1    1 ครั้ง 

2.โครงการส ารวจ/ติดตาม การใช้งานระบบ 
eDLTV โรงเรียนต ารวจตระแวนชายแดนบ้าน
โป่งตะแบก ส าหรับนักเรียนและครูผูส้อน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นโป่งตะแบก 

ครั้ง 1    1 ครั้ง 

3.โครงการปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร ี

ครั้ง 1    1 ครั้ง 

       

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1. โรงเรียนต ารวจตระแวนชายแดนบ้าน
โป่งตะแบก มีระบบการทดสอบทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียนและครผููส้อน 

ระบบ 1    1 ระบบ 

2.โรงเรียนต ารวจตระแวนชายแดนบ้าน
โป่งตะแบก มีระบบ eDLTV ส าหรับการ
เรียนการสอน 

ระบบ 1    1 ระบบ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบฯ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
80 

ร้อยละ 80    ร้อยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
โครงการ/กิจกรรมตามพระราชด าริ 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

       
 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561      
 



85 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 

 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 45,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

30,000 - ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัด 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง และค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
จ านวน 2 โครงการ 
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรยีนการสอนด้วย
ระบบการทดสอบทางการศึกษาส าหรับนักเรียนและ
ครูผูส้อน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
2.โครงการส ารวจ/ติดตาม การใช้งานระบบ eDLTV 
โรงเรียนต ารวจตระแวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ส าหรับ
นักเรียนและครผููส้อน โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก 
 

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

15,000 - ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ปรับปรุงห้องแหล่งเรียนรูต้ามโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนด้วยระบบการ
ทดสอบทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนและครูผู้สอน โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก 

            

2.โครงการส ารวจ/ติดตาม การใช้
งานระบบ eDLTV โรงเรียนต ารวจ
ตระแวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
ส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านโป่งตะแบก 

  
 

          

3.โครงการปรับปรุงห้องแหล่ง
เรียนรู้ตามโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

             หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนด้วยระบบการ
ทดสอบทางการศึกษาส าหรับ
นักเรียนและครูผู้สอน โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก 

            

2.โครงการส ารวจ/ติดตาม การใช้
งานระบบ eDLTV โรงเรียน
ต ารวจตระแวนชายแดนบ้านโป่ง
ตะแบก ส าหรับนักเรียนและ
ครูผู้สอน โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านโป่งตะแบก 

            

3.โครงการปรับปรุงห้องแหล่ง
เรียนรู้ตามโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
 

            

15,000 

15,000 

15,000 
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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
                 ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ ์
 

1. มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 1  จ ำนวน  11 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 
    

 1. โครงกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4. โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
     ในองค์กร  
 5. โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 6. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 7. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศชนิดฝำผนังพร้อมติดตั้ง 
 8. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บริหำรจัดกำรเก็บสื่อมัลติมีเดียระบบ NAS 
 9. โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้ำอ้ีนั่งอ่ำนค้นคว้ำหนังสือ 
 10. โครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
 11. โครงกำรพัฒนำระบบปรับอำกำศภำยในห้องเรียนอำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 12. โครงกำรพัฒนำระบบปรับอำกำศภำยในห้องบริกำรอินเทอร์เน็ต อำคำรศูนย์ภำษำฯ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 
 

1. ช่ือโครงการ ค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราว  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร   โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท์ 056-717153 

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ  :   ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล   
ตัวช้ีวัด : ที ่1 คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก        กิจกรรมรอง          กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตผุล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย 
ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 4 งานคือ งาน
บริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องม ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานทั้ง 4 หน่วยงาน
ดังกล่าว  และเพื่อพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาค้นคว้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

7. วัตถุประสงค์ 
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนางานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.จ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

อัตรา 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 อัตรา 

2. ลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับค่าประกันสังคม 
 

อัตรา 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 อัตรา 

 
 

1. โครงกำรค่ำจ้ำงช่ัวครำวของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. จ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับค่าประกันสังคม 

อัตรา 
 
 

อัตรา 

12 
 
 

12 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

12 อัตรา 
 
 

12 อัตรา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารส านัก 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี   1 ตุลาคม 2560  ถึง  30 กันยายน. 2561   
 
11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบาย 

1. งบบุคลากร 1,117,800  
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง 1,117,800 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน 12  อัตรำ  

- พนักงานปฏิบัติการ  3 อัตรา 
เดือนละ 9,200 บาท x 3 คน x 12 เดือน = 331,200 บาท 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องสมุด 3 อัตรา  
เดือนละ 8,050 บาท x 3 คน x 12 เดือน = 289,800 บาท 
-พนักงานท่ัวไป (บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน, รับ-ส่งหนังสือภายใน
และภายนอก, ประสานงานภายในหน่วยงาน, เข้าเล่มและซ่อม
บ ารุงรักษาหนังสือ) 1 อัตรา เดือนละ 6,900 บาท x 1 คน x 12 
เดือน = 82,800 บาท 

   - พนักงานอาคาร (ท าความสะอาด)   
4 อัตรา เดือนละ 6,900 บาท x 4 คน x 12 เดือน   
= 331,200 บาท 
- พนักงานสถานท่ี (ดูแลสวนบริเวณรอบอาคารและภายใน)  1 อัตรา 
เดือนละ 6,900 บาท x 1 คน x 12 เดือน   
= 82,800 บาท 
 

2. งบด าเนินงาน 55,908  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   

2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 55,908 - เงินสมทบประกันสังคม 5 % เดือนละ 4,659  x 

12 เดือน  เป็นจ านวนเงิน 55,908 บาท   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
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3. งบลงทุน   

3.1 ค่าครุภณัฑ ์   

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   

4. เงินอุดหนุน   

4.1 รายการ...(ระบุ)   

4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   

4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   

5. งบรายจ่ายอื่น   

5.1 รายการ.....(ระบุ)   

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
 

12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
 

ไตรมาส 1       ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4    
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส านัก
วิทยบริการฯ 

            

2. ลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทย
บริการฯ ไดร้ับค่าประกันสังคม 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

             หน่วยนับ : บาท 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1       ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว 12 อัตรา 
2. ลูกจ้างชั่วคราว  
 12 อัตรา ได้รับค่า
ประกันสังคม 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 

93,150 
 
 

4,659 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
 1. ช่ือโครงการ บริหารส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
 2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427   
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท ์0845955271 

 4. ความสอดคล้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) 
ผลผลติ :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 

  เป้าประสงค์ : ที่ 1  มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวช้ีวัด :  ที่ 1 คะแนนการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ : ที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง  
     

 5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

 6. หลักการและเหตุผล 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจในด้านการสนับสนุน การจัดการศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  โดยมีพันธกิจ 
ดังนี้ 1)  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  2) การให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  3) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาชีพ  4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
คล้องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินไปได้ด้วยดี  จึงได้จัดท าโครงการของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7. วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ         
(2)  พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของส านักวิทยบริการฯ  
 

2. โครงกำรบริหำรส ำนักงำน  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จ านวนครั้งของการจัดหาวสัดุของการ
บริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 

ครั้ง  12   12 ครั้ง 

 

 9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.จ านวนครั้งของการจัดหาวสัดุของการ
บริหารงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

    ครั้ง 
 
 
 

     - 
 
 
 

12 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

12  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านัก (จากคะแนนเต็ม 5) 

ระดับ - 3.60 - - 3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

 10. ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น   1 ตุลาคม 2560   สิ้นสุด  30 กันยายน  2561      

 11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
ค าอธิบาย 

 
1 งบบุคลากร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2 งบด าเนินงาน 544,440  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 8,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าส านัก 

 
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
80,000 - ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า  20 เครื่อง   ห้อง

Server อาคาร 9  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร
บรรณราชนครินทร์ เป็นเงิน 50,000 บาท  
- ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน     
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-ค่าพาหนะและค่าที่พัก ของคณะกรรมการประจ าส านัก 
จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท 

2.1.3 ค่าวัสด ุ 444,440 วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุไฟฟ้า วัสดุท าความ
สะอาด และวัสดุอื่นๆ เช่น กระดาษA4, หมึกเครื่องพิมพ์ , 
อุปกรณ์ส านักงาน  ค่าถ่ายเอกสาร และวสัดุอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 
20 รายการ และจัดท าป้ายห้องป้ายช้ันอาคารบรรณราช
นครินทร์  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

12,000 - ค่าโทรศัพท์  12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท 

3 งบลงทุน 130,600  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

   
1. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)     
 
 
 
 
 
 
2. ตู้ Rack ส าหรับใสเ่ครื่องเสียง 
 
 
 
 
 
 
3. กล้องถ่ายภาพ แบบ Mirrorless 
พร้อมขาตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,600 
 

5,600 
 
 
 
 
 
 
 

8,900 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.ความเร็วในการพมิพ์สีด า 8.8 ipm (ภาพต่อนาที) สี 5 ipm 
(ภาพต่อนาที ) 
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 4800 x 1200 dpi 
3.มีความละเอียดในการแสกนไมน่้อยกว่า 600 x 1200 dpi 
4.การเช่ือมต่อ Hi-Speed USB 2.0 
5.จ านวนใส่กระดาษสูงสดุ A4 กระดาษธรรมดา 50 แผ่น 
6.รับประกัน 1 ปี 
 
1.เป็นตู้ส าหรับเก็บอุปกรณเ์ครื่องเสียงขนาด 
มาตรฐานหน้ากว้าง 19 น้ิว 
2. ความสูงภายในไม่น้อยกว่า 16 U 
3. มีประตเูปิด-ปิด พร้อมกญุแจ 
4. มีขาแบบติดตั้งถาวร และล้อ เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้   
5.สามารถถอดประกอบได้ ท าด้วยเหล็ก เคลือบสีฝุ่น 
 
1. ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล1. 
ความละเอียดที่เซ็นเซอรภ์าพ ไม่นอ้ยกว่า 18 ล้านพิกเซล 
2. หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
3. พร้อมเลนส์ ช่วงไม่น้อยกว่า 15-50  mm. 
4. มีระบบออโตโ้ฟกัส 
5. บันทึก VDO ระดับ Full HD 
6. มีระบบแฟลชในตัว 
7. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
8. มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ไม่น้อยกว่า 128 GB 
9. รองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI 
10. รองรับการบันทึกไฟลภ์าพ Jpeg 
11. รองรับการบันทึกไฟล์วดีีโอ mp4 
12. ขาตั้งกล้องสามารถรบัน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 2.5 kg. 
13. ขาตั้งกล้องกางขาสูงสุด (ไม่ดงึ Center Column) ไม่น้อย
กว่า 121 cm. 
14. ขาตั้งกล้องกางขาสูงสุด (ดึง Center Column) ไม่น้อย
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4. โต๊ะหินอ่อนแบบหน้าปูกระเบื้อง   
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 4,700 บาท 
  
 
 
 
5.ป้ายอักษร ISO 9001 
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
6. รถเข็นอเนกประสงค ์
จ านวน 2 คัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,100 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 

กว่า 144 cm. 
15. ขาตั้งกล้องกางขาเตี้ยสุดไดไ้มน่้อยกว่า: 45.7 cm. 12. ขา
ตั้งกล้องสามารถรับน้ าหนักไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2.5 kg. 
13. ขาตั้งกล้องกางขาสูงสุด (ไม่ดงึ Center Column) ไม่น้อย
กว่า 121 cm. 
14. ขาตั้งกล้องกางขาสูงสุด (ดึง Center Column) ไม่น้อย
กว่า 144 cm. 
15. ขาตั้งกล้องกางขาเตี้ยสุดไดไ้มน่้อยกว่า: 45.7 cm. 
 
โต๊ะหินอ่อนแบบหน้าปูกระเบื้อง 1 ชุดประกอบด้วย 
โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 4 ตัวดังนี้ 
- โต๊ะขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 160 ซม.สูง 70 ซม. 1 ตัว 
- เก้าอี้ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 150 ซม. 2 ตัว 
- เก้าอี้ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 40 ซม. 2 ตัว 
 
ป้ายอักษร ISO 9001 ประกอบด้วย 
-  อักษรพลาสวูดสีขาว iSO 9001:2008/2015 ขนาดสูง 20 
ซม. จ านวน 17  ตัว 
-  พื้นพาสวูดสีฟ้า ขนาด 30 * 40 ซม. 1แผ่น 
-  พร้อมติดตั้ง 
 
รถเข็นอเนกประสงค์  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 
- ความสูง 
- มีล้อ 4 ล้อ 
- รับน้ าหนักไดไ้ม่น้อยกว่า  
 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
-  กั้นห้องกระจกอะลูมิเนยีมอาคาร
บรรณราชนครินทร์ ช้ัน 3 
 

60,000 กั้นห้องกระจกอะลมูิเนียมอาคารบรรณราชนครินทร์ ช้ัน 3 
-ขนาด 14.6 x 2.75 ม. 
-ขนาดอะลูมเินียม 1.2 มม. 
-กระจกใสเขียว ขนาด 6 มม. 
-สีอะลูมเินียม 

4 เงินอุดหนุน   

4.1 รายการ...(ระบุ)   

4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   

4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   

5 งบรายจ่ายอื่น   

5.1 รายการ.....(ระบุ)   

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
บริหารจดัการและ
ด าเนินงานภายในงานส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

            

 
  13.  แผนการใช้จ่ายเงิน 
     

  จ านวนเงินท้ังสิ้น 675,040  บาท         หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 บริหารจดัการและ
ด าเนินงานภายในงาน
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

     
 

 
 

      

 
 
 

168,760 บาท 168,760 บาท 168,760 บาท 168,760 บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 

 
  1.  ช่ือโครงการ  ประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบรหิารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร    โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  นายอนุพงษ์  สุขประเสริฐ    โทรศัพท์ 2804 

  4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 2 บริหารให้ทันกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 2 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  

 5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

8. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยเน้นภารกิจหลัก 2 ด้านได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย  
ควบคุมดูแลการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
และด้านวิทยบริการ คือเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา  และเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย บริการ
สารนิเทศ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมถึงการร่วมมือในการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ  และบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน และกระบวนการบริหารจัดการ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่
นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ จึงได้จัดโครงการเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการในแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาวมาตรฐาน เกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองสังคมและประเทศชาติ ตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสถาบันต่อไป 
          อนึ่ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศ และจัดบริการสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้กับนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพให้สามารถจัดบริการสารสนเทศ
ได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานในระดับชาติและในระดับสากล 

3. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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  9. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็ไปตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการฯได้พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักร่วมกัน และได้
รับทราบแผนยุทธศาสตร์ของส านกั  
(4) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าระบบคณุภาพ ISO 
9001:2015 ให้เข้ารับการตรวจประเมินจริงโดย Certify Body ต่อไป 
 

  10.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
 ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
60 

พ.ศ. 
61 

พ.ศ. 
62 

พ.ศ. 
63 

1.ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดโครงการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับ
การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา 

ครั้ง - 1 - - 1 

2.ส านักวิทยบริการฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ  

ครั้ง - 1 - - 1 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายใน
ส านัก 

ครั้ง  - 1 - - 1 

4. แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการฯ 
   -ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์
   -ทบทวนแผนยุทธศาสตร ์

ครั้ง 
 

 2   2 

5. ส านักวิทยบริการฯจัดอบรมการตรวจดู
เอกสารและการตรวจประเมินภายในเบื้องต้น 
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานเพื่อ
เข้ารับการตรวจประเมินจริง  

ครั้ง - 1 - - 1 

6. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการคุณภาพ ISO 
9001 ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

ครั้ง  - 1 - - 1 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตวัช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 พ.ศ. 62 พ.ศ. 63 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. มีรายงานการประเมินตนเองของ
ส านัก ปีการศึกษา 2559 

เล่ม  5   5 เล่ม 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏอ่ืนๆ 

คร้ัง  1   1 คร้ัง 

3. มีการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ภายในส านัก 

คร้ัง  1   1 คร้ัง 

4. มีแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ เล่ม  1   1 เล่ม 
5. มีการตรวจดูเอกสารและการตรวจ
ประเมินภายในเบื้องต้น 

คร้ัง   1   1 คร้ัง 

6. ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 

คร้ัง  1   1 คร้ัง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน    3.60   3.60 
คะแนน 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ  80   ร้อยละ80 

3.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์

ร้อยละ  80   ร้อยละ80 

4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร
ส านักวิทยบริการฯ 

ระดับ  3.60   3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. -       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. -       

 

  10.  ระยะเวลาด าเนินการ  1    ปี  1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
  

  11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 146,740  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
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2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

146,740 -ค่าสมนาคณุวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 
-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัด 
1)โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
2)โครงการอบรมการตรวจดเูอกสารและการตรวจประเมิน
ภายในเบื้องต้น ของระบบคณุภาพ ISO 9001 
3)โครงการการจดัการเรียนรู้ 
-ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการของวิทยากรให้ความรู้ 
ในโครงการต่างๆ และไปราชการของบุคลากรโครงการ
เครือข่ายประกัน 
-ค่าค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2.1.3 ค่าวัสด ุ    
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
  12.  แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 

            

-แผนยุทธศาสตรส์ านัก 
 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านัก 
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-อบรมการตรวจดเูอกสาร
และการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

. ตรวจประเมินระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 

            

ประเมินผลการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 
 

            

-แผนยุทธศาสตรส์ านัก 
 ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านัก 

            

-อบรมการตรวจดเูอกสารและ
การตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 

            

ประเมินผลการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

            

 

7,400 บาท 

16,200 
บาท 

19,500 บาท 

7,640 บาท 

8,000 บาท 
8,000 บาท 

80,000 บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 

 
  1. ช่ือโครงการ โครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและปฏิบตัิงานในองค์กร 
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ   งานวิจัยและพัฒนาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3. ผู้รับผดิชอบ  

(1) อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์ โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990 

 

  4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

  5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

  6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้น าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ ให้บริการไมโครซอฟต์ออฟฟิต  Office 365  
Microsoft Dream Spark Windows OS Windows Sever และอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
อย่างไร้ขีดจ ากัดไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี น้ัน 

 ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการต่อสัญญาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและปฏิบัติงานในองค์กรขึ้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย 
และให้การใช้ซอฟต์แวร์ส าหรับสถาบันการศึกษา เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

  7. วัตถุประสงค ์
  เพื่อใหอ้าจารย์ นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้งาน Software ที่มีลิขสทิธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 
  

  8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2558 

พ.ศ.
2559 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิให้บริการอาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

License 
 

 
  250 250 

     

 

4. โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 
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  9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับอาจารย์
นักศึกษาและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลยั 

 

License 

 

   
 

 
 
250 

 

250 
 

 
  10. ระยะเวลาด าเนินการ 1      ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561      
  11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 350,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   
2.2 ค่าสาธารณูปโภค  350,000 -  จัดซื้อ Software Microsoft Campus  ส าหรบั

นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 
250 License 

3. งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5. งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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  12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธกีำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- รวบรวมข้อมูล 
- ประกวดราคา 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ให้การบริการโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส าหรับบุคลากร 

            

-สรุปรายงานการให้บริการ 
 

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธกีำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- รวบรวมข้อมูล 
- ประกวดราคา 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-ให้การบริการโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส าหรับบุคลากร 

            

-สรุปรายงานการให้บริการ 
 

            

 

350,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
 1.  ช่ือโครงการ   โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนดา้นงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  
 2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3.  ผู้รับผิดชอบ  

(1) อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์ โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990    

 4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบัน การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเอกสารต่างๆ ด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จ าเป็นต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคณุภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน และงานอ่ืน ๆ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จึงได้ด าเนินโครงการจดัหาวัสดวุัสดเุพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การบริหารจดัการ
เป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย 
 
7.  วัตถุประสงค ์

- เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจดัการงาน   
 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

- จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนงาน 
ด้านการปฏิบัติงาน งานวิจัยและพฒันา
ซอฟต์แวร ์

ร้อยละ  
  

100 100 

 

5. โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและ 
พัฒนำซอฟต์แวร์ 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
- มีวัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ ร้อยละ  

  100 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
- งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวรฯ์ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  
  80 80 

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560    สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 
11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด ำเนินงำน 10,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 คา่วัสด ุ 10,000 เพื่อน าไปจัดซื้อวสัดุ ดังนี ้

- หมึก LaserJet HP 36A  
- กระดาษ A4 80 แกรม 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุญาตจัดหาวัสด ุ
 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุญาตจัดหาวัสด ุ
 

            

 

10,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน      งบประมาณเงินรายได้ (ระบุ) บกศ. 
 

1.  ช่ือโครงการ โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์ โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990   

4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ :  มีการบริหารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 
6.  หลักการและเหตผุล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการท างาน ทั้งในด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงาน ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศบนเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวอย่างมาก ทั้งการรับ-ส่งข้อมูล การแสดงผลรายงาน  แก่ผู้ใช้งานทั้งจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ตลอดจนปัจจุบันภัยคุกคามต่างๆจากภายนอกมีเพิ่มมากข้ึน ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงมีความเสี่ยง
จากการโจมตีจากไวรัส หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอันจะเกิดความเสียหายต่อระบบ 
และข้อมูลสารสนเทศ  

ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
จัดหาซอฟต์แวร์ Antivirus ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้ามาท าลายเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และข้อมูลสารสนเทศ ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้ได้มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยสูงสุด 
 
7.  วัตถุประสงค ์

1 ) เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมลูสารสนเทศจากไวรสั หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ 
2) เพื่อเป็นการ Upgrade Version Antivirus เป็นปัจจุบัน ให้สามารถตรวจจับและท าลายไวรสั หรือโปรแกรมทีไ่ม่

พึงประสงค์ ไดค้รบถ้วน 
 

6. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

- มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร โปรแกรม  

  1 1 

 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
- มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร License  

  32 32 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- ความปลอดภยัจากการถูกคุกคาม 
ระบบสารสนเทศ ร้อยละ  

  80 80 

 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560    สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 20,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 20,000 - มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร 32 license 
2.1.3 ค่าวัสด ุ   
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- รวบรวมข้อมูล 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-มีซอฟต์แวร์รักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

            

-สรุปรายงานการบ ารุงรักษา 
 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

              หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
- รวบรวมข้อมูล 
- ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 

            

-มีซอฟต์แวร์รักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

            

-สรุปรายงานการบ ารุงรักษา 
 

            

 
 
 

20,000  บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 
 
 1. ช่ือโครงการ  จัดหาครภุัณฑ์เครือ่งปรับอากาศชนิดฝาผนังพร้อมตดิตั้ง  
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
  3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  โทรศัพท์   2805 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ  โทรศัพท์   2801 

  4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 1  มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด :  ที่ 1 คะแนนการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
 

  5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

  6. หลักการและเหตุผล 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มุ่งพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู้   ซึ่งในการให้บริการ บรรยากาศและความพร้อมด้านสถานที่เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้มารับบริการ  ปัจจุบัน หอสมุดกลาง แบ่งพื้นที่ให้บริการที่จัดเป็นห้องศึกษาค้นคว้าหนังสือส าหรับ นักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ประสบปัญหาเรื่องอากาศซึ่งมีความร้อนในช่วง
กลางวันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาค้นคว้า มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า และเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกัน 
  ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์เครื่องปรับอำกำศชนิดฝำผนัง 
พร้อมติดตั้ง 
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7. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของ

ผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อพฒันาห้องศึกษาค้นคว้าทรัพยากรการเรยีนรู ้

 

  8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่อง 20    20 เครื่อง 
       

 

  9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 20    20 เครื่อง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

  10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

  11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน 560,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

-เครื่องปรับอากาศ 
560,000 เครื่องปรับอากาศ ชนิดตดิผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 

24,000 บีทียู จ านวน 20 เครื่อง ๆ ละ 28,000 
บาท เป็นเงิน 560,000 บาท 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขอใบเสนอราคา 
2. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
3. ติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
4. ตรวจรับครุภณัฑ ์
 

            

 

  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 
         งบประมาณ   560,000     (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)       

ขั้นตอนวิธีการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ปรับอากาศชนิด
ฝาผนัง 

560,000    
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 
 
  1. ช่ือโครงการ  จัดหาครภุัณฑ์ชุดอุปกรณ์บรหิารจดัการจดัเก็บสื่อมลัติมเีดียระบบ NAS   
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
  3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  โทรศัพท์   2805 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ  โทรศัพท์   2801 
 

  4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพการผลิตบณัฑตินักปฏิบตัิให้มีคุณภาพ และมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ : ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา การคิด การแก้ปญัหาความสามารถใน
การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างสรรค์  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ : ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนนุเพื่อผลิตบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

  5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

  6. หลักการและเหตุผล 
 สภาพการณ์ทางการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
หลากหลายรูปแบบ และสาระทางการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสอิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันการมีผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนเพิ่มขึ้น  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ จ าเป็นต้องมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้เพราะมีความหลากหลายและซ้ าซ้อน ระบบการบริหารจั ดการเพื่อจัดเก็บสื่อ
มัลติมีเดียจึงมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  โดยเฉพาะข้อมูลดิจิตอลที่มีอยู่
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ หรือสื่อมัลติมีเดีย  เพื่อให้การจัดเก็บสื่อดังกล่าว เป็นระบบและยั่งยืน 
จึงได้จัดหาระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการจัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย  เพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  ให้มีความทันสมัยเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว มาใช้ในการบริหารจัดการ
จัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย และอ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียระบบ NAS  
เพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 7. วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ 

 

8. โครงกำรจัดหำครุภณัฑ์ชุดอุปกรณ์บริหำรจัดกำรเก็บสื่อ
มัลตมิีเดียระบบ NAS 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

มีระบบการบริหารการจัดเก็บสื่อ
มัลตมิีเดยี 

ระบบ 1    1 ระบบ 

       
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
มีระบบการบริหารการจัดเก็บสื่อ
มัลตมิีเดยี 

   ระบบ 1    1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุดที่ได้รับการจัดหา  

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

  10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

  11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน 1,238,500  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

-อุปกรณ์บริการจัดการจัดเก็บสื่อมัลตมิีเดยี 
1,238,500  

อุปกรณ์บริการจดัการจดัเก็บสื่อมลัติมเีดีย
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย  
- ชุดอุปกรณ์บริหารการจัดเก็บสื่อมัลตมิิเดยี 
ระบบNAS จ านวน 1 ชุด 
- อุปกรณ์ส าหรับบริการสื่อมัลติมิเดีย พร้อม
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โต๊ะและเก้าอ้ี จ านวน 30 ชุด 
เป็นเงิน 1,238,500 บาท 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 

  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขอใบเสนอราคา 
2. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
3. ติดตั้งครุภณัฑ ์
4. ตรวจรับครุภณัฑ ์
 

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

         งบประมาณ   1,238,500     (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)      
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์บริการจดัการ
จัดเก็บสื่อมัลติมีเดีย
จ านวน 1 ชุด 

1,238,500    
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (,บกศ.) 
 
  1. ช่ือโครงการ  จัดซื้อครภุัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งอ่านค้นคว้าหนังสือ 
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
  3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  โทรศัพท ์  2805 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ  โทรศัพท ์  2801 

 4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 1  มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด :  ที่ 1 คะแนนการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  

  5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 6. หลักการและเหตุผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  โดยปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านค้นคว้าให้มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการเช่น จัดห้อง จัดสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ จัดที่นั่ง
อ่าน ทั้งที่มาแบบเดียว และนัดหมายพรรคพวกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้บบหมู ่  มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้ใช้บริการ
อย่างครบถ้วน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ส าหรับนั่งอ่านค้นคว้าให้เพียงพอต่อจ านวนผู้รับบริการ และเพื่อดึงดูดและครองใจ
ผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจและความผูกพันต่อห้องสมุดอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งอ่านค้นคว้าหนังสือ เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  7. วัตถุประสงค ์
เพื่อพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ 
 

  8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ปรับปรุงพื้นที่น่ังอ่านค้นคว้า ทางด้าน
ห้องสมุด 

ช้ัน 1    1 ช้ั
น 

 

9. โครงกำรจัดซือ้ครุภณัฑ์ชุดโต๊ะเก้ำอี้นั่งอ่ำนค้นคว้ำหนังสือ 
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  9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       

โต๊ะ เก้าอ้ี นั่งอ่านค้นควา้ ชุด 150    150 ชุด 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพงึพอใจต่อสิ่งสนบัสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุดทีไ่ด้รับการ
จัดหา 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

  10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

  11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ   
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน 2,505,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์ 2,505,000 จัดซื้อ โต๊ะเก้าอี้ส าหรับนั่งอ่านค้นคว้าหนังสือ 

จ านวน 150 ชุดๆละ 16,700 บาท รวม 
2,505,000 บาท  
หมายเหตุ : 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว
เก้าอี้ 4 ตัว 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
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4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
  12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขอใบเสนอราคา 
2. ด าเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 
3. ติดตั้งชุดโตะ๊เก้าอ้ี 
4. ตรวจรับครุภณัฑ ์
 

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

 งบประมาณ   2,505,000     (สองล้านห้าแสนหา้พันบาทถ้วน) หน่วยนับ : บาท 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ี
นั่งอ่านค้นคว้า 
 

2,505,000    
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
1. ช่ือโครงการ จัดซื้อชุดเครื่องเสียง  
2. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบตุร  โทรศัพท ์2805    
(2) อาจารย์อนุพงษ์   สุขประเสรฐิ  โทรศัพท ์2801    

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ที่ 1 คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ : ที3่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมคีุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตุผล 

 งานหอสมุดกลาง มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา  อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เนื่องจาก
ปัจจุบันห้องสมุดได้มีจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักศึกษา เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียว เป็นต้น  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรม ซึ่งเครื่องเสียงที่ใช้ในปัจจุบันมีการใช้งานมา
ยาวนาน ซึ่งอุปกรณ์บางตัวเสื่อมสภาพ จึงท าให้เกิดปัญหาในการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 

  ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสยีง เพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดทางด้านกายภาพ  ปรับปรุงพื้นที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการ 
2. เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียง 

 
8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ. 
2564 

มีชุดเครื่องเสียงส าหรับใช้ด าเนิน
กิจกรรม 
 

ชุด 1    1 ชุด 

 

10. โครงกำรจัดซือ้ชุดเครื่องเสียง 
 



121 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จ านวนเครื่องเสียง ชุด 1    1 ชุด 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด 

คะแนน 3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย -    

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน 51,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- ชุดเครื่องเสียง 
51,000 เครื่องเสยีง จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน  51,000 บาท  

ประกอบด้วย  
- ตู้ล าโพง จ านวน 1 คู่   
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงชนิดมีขยายในตัว 1 
เครื่อง 
- ไมโครโฟนชนิดมือถือ จ านวน 3 ตัว 
- ไมโครโฟนไร้สาย  จ านวน  3 ชุด 
- ขาตั้งตู้ล าโพง จ านวน 2 ขา 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
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4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น 

 
  

5.1 รายการ.....(ระบุ) 
 

  

5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
 

  

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. ขอใบเสนอราคา 
2. ด าเนินจัดซื้อจดัจ้าง 
3.  ด าเนินการตดิตั้งเครื่อง
เสียง 
4. ตรวจรับครุภณัฑ ์

            

 
  13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

         งบประมาณ   51,000     (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)       
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดซื้อชุดเครื่องเสียง 
 

51,000    
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
  1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                        สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
  2.  หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริการคอมพิวเตอร์ฯ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์  โทรศัพท ์056-717100 ต่อ 2802 
(2) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์  โทรศัพท ์056-717100 ต่อ 2841 

  

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ที่ 1 คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ : ที ่3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลด้านสิ่ง 

อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาห้อง เรียนรวมภาในอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องปรับอากาศภายใน
ห้องเรียน ท าให้อากาศร้อนไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน  

 ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียน
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน เพื่อให้สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ระบบปรับอากาศภายในห้องเรยีนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ รองรับการให้บรกิารและ

สนับสนุนการเรยีนการสอนภายในมหาวิทยาลยั 
(2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นแหล่งบริการดา้นความรู้แก่

บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา 
 

11. โครงกำรพัฒนำระบบปรับอำกำศภำยในห้องเรียน 
อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ. 
2564 

พัฒนาระบบปรับอากาศภายใน
ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ ์

เครื่อง 8    8 เครื่อง 

 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
(ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ได้รับการพัฒนา 

เครื่อง 
 

 

8 
 

   8 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านการบริการคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน-    

2.1.2 ค่าใช้สอย -    

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   



125 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2561  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

3 งบลงทุน 320,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- ชุดเครื่องเสียง 
320,000 งานพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องเรียนอาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย 
1.เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 8 เครื่อง) เครื่องละ 40,000 บาท งบประมาณ
รวม 320,000 บาท 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
- ขออนุญาตและด าเนิน
โครงการ 
- ด าเนินจัดหาครุภณัฑต์าม
ระเบียบพสัด ุ

            

ขั้นตรวจสอบ (C)  
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
อุปกรณ ์

            

ขั้นสรุปผล (A)  
สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
 13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

         งบประมาณ   320,000     (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หน่วยนับ : บาท     

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
ด าเนินการพัฒนาระบบเครื่อง    
ปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36000 บีที
ยู พร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

320,000    
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
 1. ช่ือโครงการพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
  2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริการคอมพิวเตอรฯ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์ นิธิยุวิทย์  โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2802 
(2) นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์    โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2841 

  4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที ่1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที ่3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
            ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที ่4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 

  5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

  6. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลด้านสิ่ง 

อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการเรียนการสอน และให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีระบบปรับอากาศที่ได้ติดตั้งใช้
งานมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี จึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงติดตั้งระบบใหม่เพื่อรองรับการใช้บริการ
ส าหรับ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ 

 ดังนั้นส านักวิทยบริการจึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบปรับอากาศภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ตอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้
สามารถรองรับการใช้งาน และสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ระบบปรับอากาศภายในห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ รองรับ
การให้บริการและสนับสนุนการเรยีนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
(2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องบริการอินเทอรเ์น็ต อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบรกิารฯ ให้เป็น
แหล่งบริการด้านความรู้แก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา 
 

12. โครงกำรพัฒนำระบบปรับอำกำศภำยใน 
ห้องบริกำรอินเทอรเ์น็ต อำคำรศูนย์ภำษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ. 
2564 

พัฒนาระบบปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาด 56000 บีทียู พร้อมติดตั้งภายใน
ห้องบริการอินเทอร์เนต็ อาคารศนูย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์

เครื่อง 4    4 เครื่อง 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ       
1.ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดตูต้ัง้พื้น
ขนาด 56000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (ห้อง
บริการอินเทอรเ์น็ต อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏเพชรบรูณ์) ได้รับการตดิตัง้ 

เครื่อง 
 

 

4 
 

   4 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านการบริการคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

3.60    3.60 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน   
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน-    

2.1.2 ค่าใช้สอย -    

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
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3 งบลงทุน 232,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- ชุดเครื่องเสียง 
232,000 งานพัฒนาระบบปรับอากาศห้องบริการอินเทอรเ์น็ต 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ประกอบด้วย 
1.เครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพ้ืนขนาด 56000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง (ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จ านวน 4 เครื่อง) เครื่องละ 58,000 บาทงบประมาณ
รวม 232,000 บาท 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
- ขออนุญาตและด าเนิน
โครงการ 
- ด าเนินจัดหาครุภณัฑต์าม
ระเบียบพสัด ุ

            

ขั้นตรวจสอบ (C)  
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
อุปกรณ ์

            

ขั้นสรุปผล (A)  
สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
 13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

         งบประมาณ   232,000     (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  หน่วยนับ : บาท     

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
ด าเนินการพัฒนาระบบเครื่อง    
ปรับอากาศชนิดตูต้ั้งพ้ืนขนาด 56000 บีที
ยู พร้อมติดตั้ง 
 

232,000    
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
         ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ์  
 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 2  จ ำนวน  1 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 
    

 1. โครงกำรสนับสนุนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
1.  ช่ือโครงการ สนับสุนนประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม                          
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบรหิารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427   
(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท์ 0845955271   

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผลผลิตผูส้ าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 6 สืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟู และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้ง 
              ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เป้าประสงค์ : ที่ 3 มีเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี และภูมิปญัญา 
                      ท้องถิ่น     
ตัวช้ีวัด : ที่ 6 จ านวนกิจกรรมโครงการทางด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ : ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา และบุคลากร  

5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
 เนื่องจากส านักมีนโยบายในการสืบสานด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และบุคลากรทุกคนจะได้ร่วมกันท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยด้วยการท าบุญ  ท ากุศล 
เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และองค์กร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  จึงได้ จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและองค์กร  
         

7.  วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อให้บุคลากรส านักวิทยบรกิารฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันส าคัญ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย
ต่อไป      
(2)  เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของไทยให้ด ารงไว้ต่อไป 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ คน 35    36  คน 
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของส านกั 

ร้อยละ 80    ร้อยละ 80 

1. โครงกำรสนับสนุนประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. จ านวนบุคลากรของที่เข้าร่วมโครงการ  คน 35    35 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของส านกั 

ร้อยละ 
 

80 
 

    ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……-..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……-..       

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม  2560  สิ้นสุด  30 เมษายน 2561      

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 6,500  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 
- ค่าใช้จ่ายพธิีทางศาสนา 

6,300 ท าบุญขึ้นปีใหม ่
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ดังนี ้
-ค่าไทยธรรมถวายพระ(สังฆทาน)  
200 x9 รูป = 1,800 บาท 
-ค่าอาหารถวายพระ 200 บาท x 9 รูป 
= 1,800 บาท 
-ค่าปัจจัยถวายพระ 300บาท x 9 รูป 
= 2,700 บาท 
 

2.1.3 ค่าวัสด ุ 200 -ค่าวัสดุจัดซื้อดอกไม้ ธูป เทียน 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
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12.  แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2.จัดเตรียมสถานท่ีและ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

3. ด าเนินโครงการท าบุญ
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
2561 

            

4.ประเมินผลโครงการ 
 

            

 
13.  แผนการใช้จ่ายเงิน 

    6,500 (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2.จัดเตรียมสถานท่ีและ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

3. ด าเนินโครงการท าบุญ
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
2561 

            

4.ประเมินผลโครงการ             

 

6,500 บาท 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
3. พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 3  จ ำนวน  2 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกรภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1.  ชื่อโครงกำร โครงการบริการวิชาการด้านสารสนเทศส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2.  หน่วยงำนรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ  

(1)  อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรตัน ์ โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นางสุพัตรา ปราบพาลา   โทรศัพท์  082-1606990  

    

4.  ควำมสอดคล้อง 
  ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสูส่ากล 
  เป้าประสงค์ : ที ่3 พัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ โดยเน้นการสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
         และการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสู่การปฏิบัติ 

      กลยุทธ์ : ที่ 3 เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏบิัติงานให้แกบุ่คลากร 
  ตัวช้ีวัด : ที ่9 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาวชิาชีพ 

  

5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มีหน้าที่หลักในการดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ อาทิ เช่น ระบบPMIS ระบบ
บันทึกการสอน ระบบบริการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับการท างานอย่างเป็นปัจจุบันและสามารถรองรับกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้ เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนการปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีนั้น 

ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาการด้านสารสนเทศ 
ส าหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป   

 

7.  วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการอยา่งเป็นปัจจุบัน 
 

8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

- บุคลากร ได้ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานตรงตามความต้องการอย่างเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 80    80 

 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนสำรสนเทศส ำหรับบุคลำกร
ภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

(Back up link) 
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9.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1.  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม เช่น 

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ ร้อยละ 80 
   80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
1.  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ระดับ 3.51 
   3.51 

 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2560    สิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย  
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด ำเนินงำน 20,000 โครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

อาจารย์และเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์ 
โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้  
- ระบบบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ 
- ระบบการเงิน – บัญช ี
- ระบบพัสดุครุภณัฑ ์

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 13,000 ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวันในการจัดอบรมต่างๆ  
2.1.3 ค่าวัสด ุ 7,000 วัสดุใช้ในการอบรม เช่น ปากกา เอกสารประกอบการ

อบรม แฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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12.  แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธกีำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรยีมความพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนญุาตด าเนิน
โครงการ 

            

3. ส ารวจผูเ้ข้ารับการ
อบรมฯ 

            

4. จัดการอบรม             
5. ประเมินผลโครงการ             

 
13.  แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

             หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธกีำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดเตรยีมความพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนุญาตด าเนิน
โครงการ 

            

3. ส ารวจผูเ้ข้ารับการ
อบรมฯ 

            

4. จัดการอบรม             
5. ประเมินผลโครงการ             

 

 

20,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (กศ.ปช.) 

 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427  
(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์0845955271  

4. ความสอดคล้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) 
ผลผลติ :  ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที ่7 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสูส่ากล 
เป้าประสงค์ : ที่ 3  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเน้นการสร้างความรู ้
                 ความเข้าใจและการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบตัิ 
ตัวช้ีวัด : ที่ 9 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาวชิาชีพ 
กลยุทธ์  : ที่ 5 เร่งส่งเสรมิบุคลากรสายสนับสุนนเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 
 

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให้การบริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ เป็นไปอย่างอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เนื่องจากบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจัดท าโครงการของบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน  
ทุกระดับได้เข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา และศึกษาดูงานทางวิชาการในทุกด้าน เพื่อน าความรู้ที่ได้รับ  มา
พัฒนาการด าเนินงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

7. วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ได้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในทุกๆ ด้าน  
   

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนา 

คน 35    35  คน 

2.  โครงกำรพัฒนำบุลำกร  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนา
ความรู้ ทักษะของบุคลากรสายสนบัสนุนที่
ท าไปใช้ในการพัฒนางาน 

ด้าน/
เรื่อง 

2    2 ด้าน/เรื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีเข้า
รับการการอบรมภาษาต่างประเทศ 
2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

50 
 
 

80 

   ร้อยละ 50 
 
 
ร้อยละ 80 
 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตวัช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

  

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1     ปี  เริ่มต้น   1 ตุลาคม 2560   สิ้นสุด  30 กันยายน  2561   

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
ค าอธิบาย 

 
1 งบบุคลากร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2 งบด าเนินงาน 136,360  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
136,360 ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการประชุม/อบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของข้าราชการ อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีในส านักวิทยบริการฯ 

2.1.3 ค่าวัสด ุ   

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   

4.1 รายการ...(ระบุ) 
 

  

4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
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4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   

5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นเตรียม 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

            

ขั้นด าเนินการ 
-บุคลากรของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าประชุม/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

            

ขั้นตรวจสอบ 
-ประเมินผล สรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

            

ขั้นแก้ไขปรับปรุง 
-แก้ไขข้อบกพร่องตาม 
รายการประเมิน 

            

 
 

13. แผนการใช้จ่ายเงิน   
   จ านวนเงิน 136,360 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)     หน่วยนับ : บาท 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
บุคลากรของส านักฯเข้า
ประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  
  

5,000 5,000 6,360 10,000 10,000 
 

10,000 

 

10,000 50,000 10,000 10,000 5,000 
 

5,,000 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 4  จ ำนวน  1 โครงกำร   

ดังต่อไปนี้ 
1. โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อก้ำวสู่ยุค 4.0 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณเงนิรายได้ ระบุ บกศ. 

 
  1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 
  2.  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ    
  3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร  โทรศัพท ์  2805 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ  โทรศัพท ์  2801 

  4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 2 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ บริหารให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสังคม  และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ : ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

  5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

  6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 โดยมุ่งพัฒนาทางด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อม  โดยปรับปรุงพ้ืนท่ีนั่งอ่านค้นคว้าให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  เอื้อต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการเช่น จัด
ห้อง จัดสถานที่ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ จัดที่นั่งอ่าน ทั้งที่มาแบบเดียว และนั ดหมายพรรคพวกมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบหมู่   มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ส าหรับนั่งอ่าน
ค้นคว้าให้เพียงพอต่อจ านวนผู้รับบริการ และเพื่อดึงดูดและครองใจผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจและความผูกพันต่อ
ห้องสมุดอย่างยั่งยืน ทั้งการจัดหาสิ่งสนับสนุนเอื้อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึง สะดวกและรวดเร็ว บริการคนทุกประเภทให้
เข้าถึงความรู้  เปิดกว้าง และ พัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน  มีบริการเป็นมิตรกับกลุ่มผู้ใช้บริการทุกประเภท  รวมถึง
การให้บริการมีที่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แม่นย า มากขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา อาจารย์  
 ดังนั้น งานหอสมุดกลาง จึงขอเสนอโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลางเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0  เพื่อการ
ด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   

  7. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลางเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0  
2) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนรุักษ์และประหยดัพลังงาน ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3) เพื่อจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

1.  โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมหอ้งสมุด  
เพื่อก้ำวสู่ยุค 4.0 
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  8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลาง จุด 3    3 จุด 
 

   9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
พัฒนาสภาพแวดล้อมหอสมุดกลาง จุด 3    3 จุด 
จ านวนกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสี
เขียว 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมในโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต 

กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรูด้้านห้องสมุด  

คะแนน 3.60    3.60 คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

  10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2560  สิ้นสุด  30 กันยายน 2561         
 

 11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 100,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-ค่าใช้สอยในโครงการห้องสมุดสีเขียว 
2,000 

 
 
- จัดประกวดค าขวัญอนุรักษ์พลังงาน ค่าตอบแทน
จ านวน 4 รางวัลพร้อมเกียรติบตัร รวม 2,000 บาท 
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2.1.3 ค่าวัสด ุ
-ค่าวัสดุในโครงการห้องสมดุสเีขียว 
 
 
 
 
 
 
 
-ค่าวัสดุในโครงการห้องสมดุมีชีวิต 
 
 
 
 

 
90,000 

 
 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 

 
- จัดมุมความรู้ด้านอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เช่น หนังสือ สื่อมัลตมิีเดีย ป้ายความรู้   รวม 
20,000 บาท 
- ปรับสภาพภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอก
อาคารให้เป็นพ้ืนท่ีสเีขียวสะอาด สวยงาม รวมเป็น
เงิน 60,000 บาท 
- จัดอบรมส่งเสรมิการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และ
ประหยดัพลังงาน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท 
- จัดอบรมส่งเสรมิการเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู้ในห้องสมดุ  รวม 5,000 บาท 
 - กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาความคิด สร้างสรรค์
ด้วยตนเอง : ที่คั้นหนังสือ Fancy รวม 3,000 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์   
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รายการ...(ระบุ)   
4.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   
4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   
5 งบรายจ่ายอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร   

 
 

12. แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการ/กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D)  
1. จัดกิจกรรมห้องสมดุสี
เขียว 
2. จัดกิจกรรมห้องสมดุมีชีวิต 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงการ 
2. จัดท ารายงานสรุป
โครงการ 
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ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

            

 

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ   100,000     (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ขั้นตอนวิธีการ/

กิจกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว 

23,000 49,000 28,000  

 


