
ก 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตักิาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 





ก 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)  จัดท าข้ึนเพ่ือใช้
ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีของทุกสายงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝ่ายและงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือ  ร่วมคิด ร่วมท า จัดท า แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอให้ใช้เป็นแนวทางน าไปปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโนบายและแผนพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ต่อไป 
 
 
 
 
      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ธันวาคม  2559 
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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. 2560  13 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ส่วนที่ 3 แผนงำนและโครงกำร        19 
   โครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     19 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  22 
  กลยุทธ์ ที่ 1 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านห้องสมุดเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
                  ของผู้รับบริการ 
   กลยุทธ์ ที่ 2 จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ 
                  สนับสนุนการให้บริการ 
  -  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านวิทยาศาสตร์)    23 
 -  โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ (ด้านสังคมศาสตร์)    26 
  -  โครงการห้องสมุดมีชีวิต         29 

-  โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib   33 
-  โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีที่สอง)   36 
-  โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง      39 

 กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การบริการ      42 
  -  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 43 
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สำรบัญ(ต่อ) 
                             หน้ำ 
 
 -  โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   46 
 -  โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ                  49 
 กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  49 
 -  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร   51 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล     54 
 กลยุทธ์ ที่ 1 บริหารจัดการด้านการบริการให้ได้มาตรฐานสากล     54 
  กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล     54 
 -  โครงการวางระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เพ่ือก้าวสู่มาตรฐานสากล  55 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี   
                เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ       60 
  กลยุทธ์ ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   60 
    กลยุทธ์ ที่ 2 สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการพระราชด าริ 
                         เพ่ือเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ      60 
 -  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี           61 
ประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล   65 
 กลยุทธ์ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 -  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการฯ      67
 -  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  71 
 -  โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์และเครือข่าย   74
 -  โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  77 
 -  โครงการประชาสัมพันธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    80 
  -  โครงการค่าจ้างชั่วคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    83 
 -  โครงการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ไวนิล         86 

-  โครงการบริหารส านักงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    89 
 -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส านักวิทยบริการฯ    93 
 -  โครงการจัดหาวัสุครุภัณฑ์หอสมุดกลาง         96 
 กลยุทธ์ ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม             103 
 -  โครงการสนับสนุนประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม               105 
 กลยุทธ์ ที่ 3  ติดตามการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรุตามพันธกิจและเป้าประสงค์           108 
 -  โครงการแผนยุทธศาสตร์ ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ              109 
 กลยุทธ์ ที่ 4  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ              113 
 -  โครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยฯ      115 
 -  โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการฯ               117



1 
 

 

 

แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

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 านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันราช
ภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ ให้บริการเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่างๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการช่องทาง
การติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.ripb.ac.th ควบคุมและ
ดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและ
บุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

http://www.ripb.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 านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคาร
ใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 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) และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคาร
วิทยบริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 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 

          งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1  และ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
          งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2  
           โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
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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 
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ผังกำรบริหำรงำน  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไดแ้บ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

            
            
  

 
 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   
 
                            
 
                                                       
 

                                                               
   
                                     
  
                     

 
 
 

 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักฯ 

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

อธิการบด ี

-หน่วยสารบรรณ 
-หน่วยแผนและงบประมาณ 
-หน่วยการเงินและพัสด ุ
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยประชาสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภาพ 
-หน่วยอาคารสถานที ่
 

-หน่วยพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
-หน่วยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยโปรแกรมห้องสมุด 
 อัตโนมัต ิ
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิาร  
 อินเตอร์เน็ต  
-หน่วยฝึกอบรมเทคโนโลยี  
 สารสนเทศ            
-หน่วยซ่อมบ ารุงระบบ 
 คอมพิวเตอร ์
-หน่วยระบบเครื่องแม่ข่าย 
-หน่วยควบคุมดูแลระบบโทรศัพท์
ภายใน 
-หน่วยพัฒนาระบบเครือข่าย 
 คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย             
  

-หน่วยควบคุมและบรกิารระบบ 
 สารสนเทศ         
-หน่วยวิจยัและพัฒนาซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่าน    
 ระบบเครือข่าย 
-หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย   
-หน่วยพัฒนาเวบ็ไซต์ ส านักและ 
 มหาวิทยาลยั 
-หน่วยพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัต ิ
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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 14 ตุลาคม 2559)   

- ข้าราชการ(อาจารย์ประจ า)  จ านวน  3 อัตรา 
- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  จ านวน  1  อัตรา 
- พนักงานราชการ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  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. 2560  

แสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสายงาน 
                                                                                                                             (หน่วย: อัตรา / คน) 

 
หน่วยงำน อำจำรย์ 

ประจ ำ 
ข้ำรำชกำร / พนักงำนฯ 

 

 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร พนักงำนฯ  

1. งานอ านวยการ 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  
 

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 / พนักงาราชการ / 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 11 13 24 1 1 2 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  และการใหบ้ริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล” 

วิสัยทัศน ์
 “ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และบริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและ

รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง

วิชาชีพ  
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัติกำร 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  
3. เพ่ือการด าเนินโครงการตามประราชด าริ บริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ 
4. เพ่ือการบริหารจัดการในองค์กรให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 

ค่ำนิยมองค์กร 
1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ 
2. ท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล 
3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 
4. มีความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
5. ด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร  
1. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดที่ได้รับการจัดหา 
2. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย 
3. จ านวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา 
4. มีระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 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. จ านวนโครงการ/กิจกรรม การจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
13. จ านวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 
14. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนที่น าไปใช้ในการพัฒนางาน 
15. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศ 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร  
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ   เป้าหมาย ร้อยละ 85  
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิต และ
รองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
  เป้าประสงค์ 

1.1 มีทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

1.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานสากล 
 เป้าประสงค์ 
   2.1 มีระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
 2.2 ยกระดับคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
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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 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ 
4.4 บุคลากรของส านักได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

  

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
ผู้ใช้มากที่สุด  ครบถ้วน  และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

5. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 
ให้มีความเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี ประสิทธิภาพต่อการจัด
การศึกษาในทุกระดับ 

6. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับการอบรม  ศึกษา 
และพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

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

และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
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12. เป็นศูนย์กลางให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถาบัน 
การศึกษา ทุกระดับ และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

 
งบประมำณ 
   งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ  2560   รวมทั้งหมด          12,267,608 บาท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.)    4,580,908 บาท 
-  งบประมาณจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)               163,900  บาท 
-  งบประมาณแผ่นดิน      7,522,800 บาท 
 

 งบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น        12,267,608 บาท 
 
ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

822,800 6,700,000 - - - - 7,522,800 

งบบ ารุง
การศึกษา 

592,742 340,998 798,568 1,117,800 18,800 1,712,000 4,580,908 

งบ กศ.ปช. - - 163,900 - - - 163,900 
 

 
รวม 

 
1,415,542 

 

 
7,040,998 

 
962,468 

 
1,117,800 

 
18,800 

 
1,712,000 

 
12,267,608 
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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 2 
 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

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 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และด้าน
ห้องสมุด เพื่อ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ด้านห้องสมุดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรยีนรู้
(ด้านวิทยาศาสตร์) 

1.ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูด้้าน
ห้องสมุดที่ได้รับ
การจัดหา 
(คะแนนเต็ม 5) 
 
 
 

275,800 
(แผ่นดิน) 

3.51 
คะแนน 

 
 
 
 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งาน
หอสมุดกลาง 
 
 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรยีนรู้
(ด้านสังคมศาสตร์) 

300,000  
(แผ่นดิน) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
 

3.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 67,000 
(แผ่นดิน) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

4. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ

100,000 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

2.จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ 
 

5.โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน   
(ปีท่ีสอง) 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูด้้านการ
บริการ
คอมพิวเตอร์
และระบบ
เครือข่าย 

450,000 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

6.โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เนต็
ความเร็วสูง 
 
 

450,000 
(บกศ.) 

3.51 
คะแนน 

 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  2 พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

3. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
ครอบคลมุพื้นท่ีการบริการ 
 

7. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

อินเตอร์เนต็
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

2,700,000 
(แผ่นดิน) 

3.51 
คะแนน 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 

8.โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 

 450,000 
(บกศ.) 

9.โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัต ิ  4,000,000 
(แผ่นดิน) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

  3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
และการ
ปฏิบัติงาน 
 

4.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

10.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อรองรับการด าเนินงานต่อองคก์ร 
 

3.จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ี
ได้รับการพัฒนา 

250,000 
(บกศ.) 

1 
ระบบ 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานวิจัยและ
พัฒนา
ซอฟต์แวร ์
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แผนปฏิบัติการ 2560  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. พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการสู่
มาตรฐานสากล 
 

1. มีระบบ
คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
ISO  
 

1.บริหารจดัการด้านการบริการ
ให้ได้มาตรฐานสากล 
 

1.โครงการวางระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อ 
ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 

1. มีระบบคณุภาพ
มาตรฐานสากล ISO 
9001 
 

90,000 
(บกศ.) 

1 ระบบ 1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

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

2. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

2.พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตามมาตรฐานสากล 
 

2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 

3.51 
คะแนน 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

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.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

1. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ตาม
พระราชด าร ิ
 

58,200 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานบริหาร
และธุรการ 
-งานบริการ
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและ
พัฒนาฯ 

2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
ตามพระราชด าร ิ
(คะแนนเต็ม 5) 
 

3.51 
คะแนน 
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แผนปฏิบัติการ 2560  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. การ
บริหารงาน 
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1.สนับสนุนการบริหารจัดการ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
 

1.โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

67,160 
(บกศ.) 

3.51 
คะแนน 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานบริหาร
และธุรการ 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

2.โครงการจดัหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 

3.จ านวนของ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ท่ี
ให้บริการ 

350,000 
(บกศ.) 

250 
License 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานวิจยัและ
พัฒนาซอฟต์แวร์
ฯ 

3.โครงการจดัหาวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

4.ระดับความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

10,000 
(บกศ.) 

3.51 
คะแนน 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

4.โครงการจดัหาซอฟต์แวร์
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

20,000 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

5.โครงการประชาสมัพันธ์ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ระดับคะแนนการ
ประเมินการ
บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 

24,760 
(บกศ.) 

3.51 
คะแนน 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานบริหารและ
ธุรการ 

6.โครงการค่าจา้งลูกจ้างช่ัวคราว
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1,173,708 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

    7.โครงการบริหารจดัการ
เครื่องพิมพ์ไวนิล 

200,000 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

    8.โครงการบริหารส านักงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 784,580 
(บกศ.) 

 1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
 

-งานบริหาร
และธุรการ 

9.โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส านัก
วิทยบริการฯ 

 60,000 
(บกศ.) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

10.โครงการจัดหาวัสดคุรุภณัฑ์
หอสมุดกลาง 

 180,000 
(แผ่นดิน) 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งาน
หอสมุดกลาง 

6.สืบสาน 
เผยแพร่ ฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี 
รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.มีการจัดและ
เข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

12.โครงการสนับสนุนประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.จ านวนโครงการ/
กิจกรรม การจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

6,500 
(บกศ.) 

2 
โครงการ 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานบริหาร
และธุรการ 

1.ปฏิรูประบบ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัให้
มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

3.การบริหาร
จัดการ
ยุทธศาสตร์ให้
บรรลตุามพันธ
กิจและ
เป้าประสงค ์

3.ติดตามการบรหิารจดัการ
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธ
กิจและเปา้ประสงค ์
 

13.โครงการแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ์

16,000 
(บกศ.) 

ร้อยละ 
80 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำ
เป้ำหมำย 
ปี 2560 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

7.พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
อาจารย์และ
บุคลากรสู่สากล 

 4.บุคลากรของ
ส านักได้รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

4.พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
 

14.โครงการอบรมระบบ
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏเพชรบูรณ ์

7. จ านวนของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพ 

20,000 
(บกศ.) 

3 คน 1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานวิจัยและ
พัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

15.โครงการพัฒนาบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

8. จ านวนองค์ความรู้
ที่เกิดจากการพัฒนา
ความรู้ ทักษะของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีน าไปใช้ใน
การพัฒนางาน 
 

163,900 
(บกศ.) 

1 ด้าน/
เรื่อง 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 

-งานบริหาร
และธุรการ 

9.ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้ารับ
การอบรม
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ร้อยละ 
50 

1 ตค.59 - 
30 กย. 60 
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ส่วนที่  3 
แผนงำนและโครงกำร 

 
 การด าเนินงานตามแผนงาน  เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ าแนกตามงบประมาณของแผนงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.  2560   รวมทั้งหมด                   12,267,608 บาท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.)    4,580,908 บาท 
-  งบประมาณจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)               163,900 บาท 
-  งบประมาณแผ่นดิน      7,522,800 บาท 
 

 งบประมาณ  จ าแนกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น        12,267,608 บาท 
 
ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

822,800 6,700,000 - - - - 7,522,800 

งบบ ารุง
การศึกษา 

592,742 340,998 798,568 1,117,800 18,800 1,712,000 4,580,908 

งบ กศ.ปช. 
 

- - 163,900 - - - 163,900 

 
รวม 

 
1,415,542 

 

 
7,040,998 

 
962,468 

 
1,117,800 

 
18,800 

 
1,712,000 

 
12,267,608 

 

 

โครงกำรและกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 
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 จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้น าไปจัดท าโครงการและกิจกรรม  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรของ 
ส านัก  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  จ าแนกตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 งบประมำณ  จ ำแนกตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

1 โครงการจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
(ด้านวิทยาศาสตร์ฯ) 

275,800   งานหอสมุดกลาง 

2 โครงการจดัหาทรัพยากรการเรียนรู้  
(ด้านสังคมศาสตร์) 

300,000   งานหอสมุดกลาง 

3 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 67,000   งานหอสมุดกลาง 

4 โครงการจดัหาวัสดุครภุณัฑ์หอสมดุกลาง 180,000   งานหอสมุดกลาง 

5 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการ
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2,700,000   งานบริการคอมฯ 

6 โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์อัตโนมัต ิ 4,000,000   งานบริการคอมฯ 

7 โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 163,900  งานบริหารและ
ธุรการ 

8 โครงการค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1,173,708 งานบริหารและ
ธุรการ 

9 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  67,120 งานบริหารและ
ธุรการ 

10 โครงการวางระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 

  90,000 งานบริหารและ
ธุรการ 

11 โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมตั ิ   100,000 งานหอสมุดกลาง 

12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ด าเนินงานต่อองค์กร 

  250,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

13 โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

  350,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

14 โครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ์  

  20,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

15 โครงการจดัหาวัสดุเพื่อสนับสนุนดา้นงานวิจัย
และพัฒนาซอฟต์แวร ์

  10,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

16 โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

  20,000 งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

17 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
 

  58,200 งานบริหารและ
ธุรการ 
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ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

18 โครงการประชาสมัพันธ์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  24,760 งานบริหารและ
ธุรการ 

19 โครงการสนับสนุนประเพณีศลิปและวัฒนธรรม   6,500 งานบริหารและ
ธุรการ 

20 โครงการแผนยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  20,000 งานบริหารและ
ธุรการ 

21 โครงการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ไวนิล   200,000 งานบริหารและ
ธุรการ 

22 โครงการบริหารส านักงาน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  784,580 งานบริหารและ
ธุรการ 

23 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้ ส านักวิทยบริการฯ 

  60,000 งานบริหารและ
ธุรการ 

24 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์นต็  

  450,000 งานบริการคอมฯ 

25 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ปีท่ีสอง) 

  
450,000 

งานบริการคอมฯ 

26 โครงการเช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง   450,000 งานบริการคอมฯ 
 

 รวมทุกกิจกรรม 7,522,800 163,900 4,580,908 12,267,608 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและ  
     รองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

1. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนห้องสมุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

  2. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร 

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

1. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้(ด้านวิทยาศาสตร์) 
2. โครงการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้(ด้านสังคมศาสตร์) 
3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

4. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
5. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน(ปีที่สอง) 
6. โครงการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

 
1. ช่ือโครงการ  จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้  
2. หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 
  (1) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบตุร  โทรศัพท์  2805 

(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์ 2801 

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

  

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา จ าเป็นต้องมี
ทรัพยากร ได้แก่ หนังสือต าราวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  วารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อต่างๆ ที่เอื้อ
ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรให้มีคุณภาพ ตรงตามหลักสูตร ตรงตาม
ความต้องการต่อการใช้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้น ส าหรับให้บริการที่
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป  
 

7. วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์  ได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวทิยาลัย 

  

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์ รายการ 300    300 รายการ 
จัดซื้อหนังสือต ารา หนังสือ e-book  รายการ 300    300 รายการ 

1. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้(ด้ำนวิทยำศำสตร์) 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จัดซื้อหนังสือต ารา หนังสือ e-book รายการ 350    300 

รายการ 
จัดซื้อวารสาร นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ ์

รายการ 300    300 
รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับคุณภาพการบริการด้านห้องสมุด คะแนน 3.51    3.51 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 275,800  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย -   

2.1.3 ค่าวัสด ุ
- ค่าวารสาร นิตยสาร และหนังสอืพิมพ์ 

275,800 - ค่าหนังสือ ต ารา และหนังสือ e-book 
ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ัง 5 คณะๆ
ละ 40,000 บาท รวม 200,000 บาท 
- ค่าวารสาร นิตยสาร และหนังสอืพิมพ์ 
ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ัง 5 คณะ 
รวม 12 เดือน  รวม 75,800 บาท 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

  

3 งบลงทุน   
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

- 
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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 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ 275,800 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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 วารสาร 
นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ ์

 68,950   68,950   68,950   68,950  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ   งบประมาณแผ่นดิน 

 
  
1.  ช่ือโครงการ  จัดหาทรัพยากรการเรยีนรู้  
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 
  (1) อาจารย์เดือนฉาย  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 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียนรูต้ลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด : ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

  

5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักการและเหตผุล 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
จ าเป็นต้องมีทรัพยากร ได้แก่ หนังสือต าราวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  วารสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจนสื่อ
ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรให้มีคุณภาพ ตรงตาม
หลักสูตร ตรงตามความต้องการต่อการใช้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้น 
ส าหรับให้บริการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป  
 

7.  วัตถุประสงค ์
เพื่อจัดซื้อหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์  ได้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย 

  

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู ้ รายการ 420    420 รายการ 
   

2. โครงกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้(ด้ำนสงัคมศำสตร)์ 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จัดซื้อทรัพยากรการเรียนรู ้ รายการ 420    420 

รายการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับคุณภาพการบริการด้าน
ห้องสมุด 

คะแนน 3.51    3.51 
คะแนน 

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

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 300,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย -   

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

300,000 - ค่าหนังสือ ต ารา และหนังสือ e-book 
ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ท้ัง 5 คณะๆละ 60,000 
บาท รวม 300,000 บาท 
 

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/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. 
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 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

งบประมาณ 275,800 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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 วารสาร 
นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ ์

  25,000   145,000   80,000  50,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน 

 
1.  ช่ือโครงการ   ห้องสมุดมีชีวิต 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์เดือนฉาย  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 
ตัวช้ีวัด : ที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตผุล 

  ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย
ครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านยั่งยืน
ส าหรับทุกเพศทุกวัย ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิต
การจัดห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา มีการเคลื่อนไหว และมีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพนั้นมีแนวทางการจัดห้องสมุดในมิติ
ต่างๆ ดังน้ี 1. ห้องสมุดที่เน้นมิติ “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” ซึ่งมีแนวคิดว่า ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ประสบผลส าเร็จได้ จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและหน้าท่ี จึงควรด าเนินการจัดสภาพอันพึงประสงค์เพื่อให้บริการที่
ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเองสูงสุด โดยการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ 2. ห้องสมุดที่เน้นมิติ “แห่งภูมิปัญญาไทย” มีแนวคิดว่าห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานและอาชีพ ตลอดจนการศึกษาอย่างต่อเนื่องห้องสมุดต้องรวบรวม อนุรักษ์ และ
ให้บริการภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 3. ห้องสมุดที่เน้นมิติ“สะดวกใช้”ในรูปของห้องสมุด
อัตโนมัติและห้องสมุดดิจิตอล 4. ห้องสมุดที่เน้นมิติ “สุนทรียภาพ” สุนทรียภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้คนเป็นคนที่
สมบูรณ์ ท าให้คนเกิดความซาบซึ้ง มองเห็นคุณค่าของความดีงาม มีจิตใจสงบ มีสมาธิ มีจินตนาการ สามารถพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
       ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวาง  โดยผ่านสื่อหลากหลาย เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติในการส่งเสริมสนับสนุน และการปลูกฝังให้ผู้คนมีนิสั ยรักการอ่าน รักการค้นคว้า สามารถหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  โครงกำรห้องสมดุมีชีวิต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมห้องห้องสมุดมีชีวิตขึ้น เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มี 
บรรยากาศดี มีกิจกรรมดึงดูดให้ผู้คนสนใจเข้ามาใช้บริการ ส่งเสริมให้ผู้คนสนใจการค้นคว้า รักการอ่าน สามารถหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง   เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาไปสู่
ประเทศชาติ  
 

7. วัตถุประสงค์ 
(1) เพือ่ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรรักการอ่าน เข้าใช้บริการห้องสมดุอย่างกว้างขวาง 
(2) เพื่อสร้างความตระหนักให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เห็นความส าคัญของการอ่านและมีนสิัยรักการอ่าน 

น าไปสู่การใฝรู่้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
(3) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้ ครั้ง 2    2 ครั้ง 
       

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จ านวนครั้งการจดักิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู ้

ครั้ง 2    2 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับคณุภาพความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คะแนน 3.51    3.51 
คะแนน 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2559   สิ้นสุด  30 กันยายน 2560     

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 67,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
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-  
2.1.2 ค่าใช้สอย    

2.1.3 ค่าวัสด ุ
- ค่าวัสดุในการจดักิจกรรม 

 
67,000 

 
จัดซื้อวัสดปุระกอบการจัดกิจกรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Books & 
IT Fair เป็นเงิน 55,000 บาท 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ เป็นเงิน  
12,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 67,000 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 67,000 (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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. 
กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน Books 
& IT Fair 

  55,000          

กิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรู ้

     12,000       

 



33 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
 

 
 
 
 

โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
1.  ช่ือโครงการ   บ ารุงรักษาระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบตุร    โทรศัพท ์2805 
(2) อาจารย์ฐิณาภณัฑ์  นิธิยุวิทย ์   โทรศัพท ์2802 

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

  กลยุทธ์ : ที ่1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง 
5.  ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6.  หลักการและเหตผุล 

 ภารกิจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  คือการสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนการสอน  และการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
โดยห้องสมุดมีหน้าที่ในการคัดเลือก  จัดหาจัดหมวดหมู่  ท ารายการ และเผยแพร่สารสนเทศ ตลอดจนเอื้ออ านวยในการ
เข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหาร การจัดการกับทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการให้บรกิารผูใ้ช้และพัฒนาห้องสมดุให้เกิดประสิทธิภาพ  จึงได้มีการน าระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เข้ามาใช้ในงานบริการจัดการห้องสมุด ตั้งแต่งบประมาณปี 2554 จนถึงปัจจุบัน 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมคีวามส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การจัดระบบการจัดเก็บ การค้นหา และการเผยแพร่สารสนเทศ
ของห้องสมุดให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 

7.  วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมตัิ ให้มีความถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น  
(2)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการแกผู่้ใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib 

ระบบ 1    1 ระบบ 

       
 

4. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ WALAI AutoLib 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ       
บ ารุงรักษาระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ 
WALAI AutoLib 

ระบบ 1    1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับคณุภาพการบริการด้านห้องสมุด คะแนน 3.51    3.51 

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

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2559   สิ้นสุด  30 กันยายน 2560     

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
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  
-ดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอตัโนมัติ WALAI 
AutoLib 

100,000 ค่าดูแลบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ WALAI AutoLib ระยะเวลา 
12 เดือน จ านวนเงิน 100,000 บาท 

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   
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. 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

ขัน้ด 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 

            

 
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. 
ด าเนินการติดต่อ
บริษัท 

            

ด าเนินตาม
ขั้นตอนข้อตกลง 

            

ตรวจรับการ
บ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัต ิ

           100,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ   งบประมาณเงินรายได้ บกศ. 
 
1.  ช่ือโครงการ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีท่ีสอง) 
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 1  ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
     ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

  กลยุทธ์ : ที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสรมิการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ 
          ประสิทธิภาพ 

 
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  

 

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 2) 
 

เครื่อง 40 
   50 

5. โครงกำรเช่ำคอมพวิเตอร์ ส ำหรับสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ปทีี่สอง) 
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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 2) 

เครื่อง 40    40 เครื่อง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่ายอินเตอร์ภายใน มหาวิทยาลัยฯ 

คะแนน 
 

3.51    3.51 
คะแนน 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น 1 ตุลาคม  2559     สิ้นสุด  30  กันยายน  2560     
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 900,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

      450,000  
 

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 
เครื่อง (ปีท่ี 2) 

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 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 ิ

            

-ด าเนินการสอบราคา 
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

            

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 าเนนิการสอบราคาเช่า
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 : 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใหม้ีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
             ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

  กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ 
         ประสิทธิภาพ 

  

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาระบบการให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้บริการตามหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานด้านระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ ส านักวิทยบริการจึงได้จัดท า
โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบสามารถท างานได้อย่างที่ต่อเนื่อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

7. วัตถปุระสงค ์
(1) เพื่อจัดหาเส้นทางส ารองในการให้บริการอินเตอรเ์น็ต ได้อย่างตอ่เนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(3) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมลูด้านการศึกษาแก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

6.  โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเตอรเ์น็ตควำมเร็วสูง 
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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 

 

9. ตัวช้ีวัดความส 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.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน
มหาวิทยาลยั 

คะแนน 
 

3.51    3.51 
คะแนน 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริ่มตน้  1 ตุลาคม    2559     สิ้นสุด  30 กันยายน    2560  
    

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 ุ   



41 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

-  
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

- 
450,000 ค่าเช่าวงจรสญัญาณอินเตอร์เน็ตจากผู้

ให้บริการต่อปี 
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 ิ

            

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

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน  450,000 บาท 
             หนว่ยนับ : 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 ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

  3.  โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ 
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โครงกำรของบประมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  
 
 1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
 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 ให้ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการท างานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้นเพื่อให้การเข้าใช้งานและการศึกษาค้นคว้าบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการท างานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันสื่อส าหรับใช้ใน
ด้านการเรียนการสอนมีความส าคัญอย่างมาก จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบที่ท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอนและการท างาน และเป็นการเพิ่มศักยภาพความน่าเช่ือถือ และจูงใจให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อเช่ือมโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบสื่อสารระหว่างส่วนกลางและอาคารใหม ่
(2) เพื่อพัฒนาระบบส ารองไฟฟ้าเพียงพอส าหรับห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 
(3) เพื่อบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร 
(4) เพื่อบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศPMIS 
(5) เพื่อบ ารุงรักษาระบบบันทึกสือ่การสอน 
 

1. โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
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 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. จ านวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คน 8,949    8,949 
2. จ านวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คน 709    709 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจในการพัฒนาระบบ ร้อยละ 

 
80    80 

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

 

 10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลาคม    2559   สิ้นสุด  กันยายน    2560 

 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 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับบุคลากร   
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4.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน   
4.1.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน   

5 งบรายจ่ายอื่น 2,700,000  
5.1 รายการ  

ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
 

2,700,000 ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเรียนการ
สอน ประกอบด้วย 
1. โครงการจ้างเหมาเช่ือมโยงโครงข่ายสารสนเทศและ
การสื่อสารความเร็วสูง งบประมาณ 500,000 บาท 
2. โครงการจ้างเหมาตดิตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ห้องควบคุมข้อมูลส่วนกลาง Datacenter งบประมาณ 
1,340,000 บาท 
3. โครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบอินเทอร์เนต็ และการสื่อสาร งบประมาณ 
360,000 บาท 
4. โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศPMIS 
งบประมาณ 500,000 บาท 

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 ารวจความต้องการของการ
ใช้งาน 
-ด าเนินการประกวดราคา
ตามระเบียบงานพัสด ุ

            

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 ุ
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภยัผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ  งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

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

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภบิาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
            ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ
ประสิทธิภาพ 

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 ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบรักษำควำมปลอดภัย  
ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอรเ์น็ต 

 



47 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.มีการด าเนินการจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และการอับเดทข้อมูลการบุกรุก
เครือข่ายของอุปกรณ ์

ระบบ 
 
 

1 
 
 

   1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายใน
มหาวิทยาลยั                  

คะแนน 3.51    3.51 
คะแนน 

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ปี  เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 

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  พัฒนาตู้สาขาระบบโทรศัพทอ์ัตโนมตัิแบบรวมศูนย์ 
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 าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ 
        ประสิทธิภาพ  
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่าย

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการการท างานและการเรียนการสอนส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
ปัจจุบันระบบโทรศัพท์ตู้สาขาเดิมเป็นระบบอนาล็อกและมีอายุการใช้งานมานานกว่า 15 ปี ไม่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อม
บ ารุงได้ มีผลท าให้การดูแลและการบ ารุงรักษาไม่สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  

 ดังนั้นส านักวิทยบริการจึงได้ด าเนินการจัดท าโรงการพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
7. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านเครอืข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1. พัฒนาตู้สาขาระบบโทรศัพท์อตัโนมัติแบบ
รวมศูนย ์ ระบบ  1 

   1 
ระบบ 

11. โครงกำรพัฒนำระบบโทรศัพท์อัตโนมัต ิ
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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. จ านวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย คน 8,949    8,949 
2. จ านวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คน 709    709 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.ความพึงพอใจในการพัฒนาระบบ ร้อยละ 

 
80    80 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลาคม    2559     สิ้นสุด  กันยายน    2560 

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 4,000,000  

3.1 ค่าครุภณัฑ ์
-พัฒนาตู้สาขาระบบโทรศัพท์แบบรวม
ศูนย ์ขนาดไม่น้อยกว่า 400 เลขหมาย 
พร้อมติดตั้ง 

4,000,000 ตู้สาขาระบบสื่อสารโทรศัพท์อัตโนมัติแบบรวมศูนย์ 
จ านวน 1 ระบบ จ านวนไม่น้อยกว่า 400 เลขหมาย 
ประกอบด้วย  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งระบบบริหาร
จัดการ จ านวน 2 เครื่อง 
2. ระบบโทรศัพท์แบบ IP  Phone แบบหน้าจอสี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 เครื่อง พรอ้มอุปกรณ์ PoE 
Injector 
3. ระบบเครื่องโทรศัพท์แบบ IP phone จ านวนไม่น้อย
กว่า 480 เครื่อง 
4. อุปกรณ์ชุดจ่ายไฟส าหรับเครื่องโทรศัพท์แบบ IP 
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phone จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ตัว 
5.ระบบโทรศัพท์แบบ IP  Phone แบบหน้าจอสี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง 
6. ระบบกระจายสญัญาณอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลาง
แบบไฟเบอร์ออฟติค จ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 เครื่อง 
7. ระบบการประชุม Video Conference จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ชุด 
8. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง แบบ Voice Gateway  
จ านวน 2 เครื่อง 
9. ตู้แร็คส าหรับจดัเก็บอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 27 U 
จ านวน 1 ตู้ 

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   
 
12. แผนการด าเนินงาน 

              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 ิ

            

-ด าเนินการประกวดราคาตาม
ระเบียบงานพัสด ุ

            

ขั้นด าเนินการ 
-ส ารวจความต้องการของการ
ใช้งาน 

            

สรุปผลการด าเนินงาน 
- ประเมินโครงการ 

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 4,000,000 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 าเนินงานใช้งบประมาณตาม
ระเบียบพสัด ุ
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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.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร     
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย      
    ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
3. ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  081-6204092    
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 
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) เพื่อพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องและรองรับต่อการท างานขององค์กร  
2) เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและภาระงานของ

มหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรบักำรด ำเนินงำน
ต่อองค์กร 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

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

1.  มีระบบที่พัฒนา/ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า 

ระบบ 3    3 

2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 80    80 
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.  มีระบบที่พัฒนา/ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า ระบบ 3    3 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ 80    80 

 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2559    สิ้นสุด  30 กันยายน  2560 
 

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 คา่ตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 250,000 เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้รองรับ
กับการท างานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

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 

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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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 2  พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
         

        

กลยุทธ ์
    1. บริหำรจัดกำรด้ำนกำรบริกำรให้ได้มำตรฐำนสำกล 
    2. พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล 

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

 

   1. โครงกำรวำงระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 เพื่อก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 
 

1. ช่ือโครงการ  วางระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร   โทรศัพท ์ 056-717153 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท ์ 056-717153 

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : ที่ 2. บริหารให้ทันกับการเปลีย่นแปลงของสังคม และมีการพัฒนาคณุภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

  ตัวช้ีวัด : ที่ 2 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ : ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร  

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสารสนเทศ และจัดบริการสารสนเทศท่ีเหมาะสม ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพให้สามารถจัดบริการสารสนเทศได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าของวิทยาการ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
และเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานในระดับชาติและในระดับสากล 
  ในการนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพ
ดังกล่าว จึงเห็นควรให้ด าเนินการจัดท าโครงการวางระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล โดย
ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าในการวางระบบคุณภาพมาตรฐานในการด าเนินงานด้านการบริการ  ได้แก่  
1. งานบริการสารสนเทศ 2. งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 3. งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 4. การให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 5. การให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ตและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และ 6. งาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น และจัดฝึกอบรมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดเสริมสร้างทักษะในการ
บริหารงานคุณภาพด้านการบรกิาร เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตรวจสอบและจัดท าเอกสารตาม มาตรฐานระบบ
คุณภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการบริการสู่มาตรฐานสากล การตรวจสอบข้อมูลความพร้อมเพื่อเข้ารับการ
ตรวจประเมินการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และน าไปสู่การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานก้าวสู่
มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจการรับบริการว่ามีคุณภาพให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ เ พ ช ร บู ร ณ์  ต่ อ ไ ป

1. โครงกำรวำงระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 
เพื่อก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 

 



58 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
7. วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในข้อก าหนดเสริมสร้างทักษะในการบริหารงานดา้นการบริการตามระบบคุณภาพ ISO 
9001:2008 ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) เพื่อพัฒนาบุคลากร และองค์กร ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจการรับบริการว่ามีคณุภาพให้กับนักศึกษา 
และบุคลากรทั่วไป รวมถึงช่วยสรา้งภาพพจน์ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัท าระบบคุณภาพ 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 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ระบบ 1    1 ระบบ 

       
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.จ านวนด้านการบริการทีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

ด้าน 6    6 ด้าน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 

ระบบ 1    1 ระบบ 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559               
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11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 90,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน    

2.1.2 ค่าใช้สอย 
-  

90,000 จ้างท่ีปรึกษาวางระบบและกลไกการขอมาตรฐาน  
ISO 9001:2008 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
1. ค่าตรวจดเูอกสารและการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ฝึกทักษะการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้นเพื่อเตรยีมความพร้อมก่อนการ รับรอง 
และแก้ไขสิ่งที่ไมส่อดคล้องกับข้อก าหนด เป็น
จ านวนเงิน 20,000 บาท  
2. ค่าตรวจสอบประเมินรับการรับรองระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008   เป็นจ านวนเงิน  
70,000 บาท 

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. 
1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ และ ขอด าเนิน
โครงการ 

            

2. จัดโครงการวางระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 2001 
: 2008 เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานสากล 

            

3. ประเมินผลโครงการเพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนา  

            

4 จัดท ารูปเลม่คู่มือการ
ปฏิบัติงานส านักวิทยบริการฯ 

            

 

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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ และ ขอด าเนิน
โครงการ 

            

2. จัดโครงการวางระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 2001 
: 2008 เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานสากล รายละเอียด 
ดังนี ้
1.ตรวจดูเอกสารและการ
ตรวจประเมินภายในเบื้องต้น 
ฝึกทักษะการตรวจประเมิน
ภายในเบื้องต้นเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการ รับรอง 
และแก้ไขสิ่งที่ไมส่อดคล้อง
กับข้อก าหนด  
2.ตรวจสอบประเมินรับการ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2008    

            

3. ประเมินผลโครงการเพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนา  

            

4 จัดท ารูปเลม่คู่มือการ
ปฏิบัติงานส านักวิทยบริการฯ 

            

20,000 บาท 

70,000 บาท 
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13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

    งบประมาณ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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. เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ และ ขอ
ด าเนินโครงการ 

            

2. จัดโครงการวาง
ระบบคณุภาพ
มาตรฐาน ISO 2001 
: 2008 เพื่อก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
รายละเอียด ดังนี ้
1.ตรวจดูเอกสารและ
การตรวจประเมิน
ภายในเบื้องต้น ฝึก
ทักษะการตรวจ
ประเมินภายใน
เบื้องต้นเพื่อเตรยีม
ความพร้อมก่อนการ 
รับรอง และแกไ้ขสิ่งท่ี
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนด  
2.ตรวจสอบประเมิน
รับการรบัรองระบบ
มาตรฐาน ISO 
9001:2008    

            

3. ประเมินผล
โครงการเพื่อน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา  

            

4 จัดท ารูปเลม่คู่มือ
การปฏิบัติงานส านัก
วิทยบริการฯ 

            

 

70,000 บาท 

20,000 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. โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด 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) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร   โทรศัพท ์0864451427   
(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์0845955271   

4.  ความสอดคล้อง 
 ผลผลติ :            
 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) จนถึงปัจจุบัน 
 ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณเ์ข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏัสนองพระราชด าริฯ ไอซี
ทีส่งเสรมิการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”เพื่อสานต่อแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
และเผยแพร่กิจกรรมในการประยกุต์ใช้ไอทีในการเรียนการเรียนรู้ใศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ (Project Based Learning using ICT), การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์, การสร้างช้ินงาน 3 มิติด้วย 3D-printer และบทเรียนบนระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขยายผลใหน้ักศึกษาครูและครูจากโรงเรียนในท้องถิ่น ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ 
 

7.  วัตถุประสงค ์
(1)  เผยแพร่กิจกรรมไอซีทีส่งเสรมิการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(2)  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 

1. โครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตำมพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ. 

2558 
พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

1.โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ   สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครั้ง 
  1  1 ครั้ง 

2. โครงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร ์

ครั้ง   1  1 ครั้ง 

3. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรยีนรู้(ICT) 

ครั้ง   1  1 ครั้ง 

4. โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ระดับ   2  2 ระดับ 

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3        

- ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       
       

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2558 

พ.ศ. 
2559 

พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และเครื่องคอมพิวเตอรภ์ายในห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์

โครงการ   1  1 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้น  
ป.3, ป.6 ได้รับการเตรียมความพร้อม
การทดสอบทางการศึกษา 

ร้อยละ   80  ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
1.ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ   80  ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเตรยีม
ความพร้อมการทดสอบทางการศกึษา 

ร้อยละ   80  ร้อยละ 80 

       
 
10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      
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11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 

 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 58,200  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 3,600 - ค่าสมนาคณุวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม 
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
9,800 - ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัด 

-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง 
1) โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ   สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) โครงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
3. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้(ICT) 
4. โครงการเตรียมความพร้อมการ ทดสอบทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

44,800 - ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ 
1) โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ   สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) โครงพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
3. โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้(ICT) 
4. โครงการเตรียมความพร้อมการ ทดสอบทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 

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) โครงการนิทรรศการ
เผยแพรค่วามรู้ โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

            

2) โครงพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน
คอมพิวเตอร ์

  
 

          

3. โครงการอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้(ICT) 

            

4. โครงการเตรียมความพร้อม
การทดสอบทางการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

            

 
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)โครงการนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริ   สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

            

2)โครงพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร ์
 

            

3)โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ICT) 

            

4)โครงการเตรียมความพร้อมการ
ทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2559 

            

21,000 

15,000 

15,000 
 

7,200 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
         ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 

กลยุทธ ์
 

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

 1. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  2. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
 3. โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 4. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
 5. โครงกำรประชำสัมพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 6. โครงกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 7. โครงกำรบริหำรจัดกำรเครื่องพิมพ์ไวนิล 
  8. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 9. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 10. โครงกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์หอสมุดกลำง 
 11. โครงกำรพัฒนำระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 
 
1.  ช่ือโครงการ  ประกันคุณภาพการศึกษา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบรหิารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร    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 

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  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการในแต่ละด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา
ระยะยาวมาตรฐาน 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. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็ไปตาม

นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าระบบคณุภาพ ISO 

9001:2008  
 

 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. ส านักวิทยบริการฯจัดอบรมการตรวจดู
เอกสารและการตรวจประเมินภายในเบื้องต้น 
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจริง  

ครั้ง 1 - - - 1 

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 2558 

เล่ม 5    5 เล่ม 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ 

ครั้ง 1    1 ครั้ง 

3. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กันภายในส านัก 

ครั้ง 1    1 ครั้ง 

4. มีการตรวจดูเอกสารและการตรวจ
ประเมินภายในเบื้องต้น 

ครั้ง  1    1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

คะแนน   3.51    3.51  
คะแนน 
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2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80    ร้อยละ
80 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. -       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. -       

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1    ปี  1 ตุลาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน  2560 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 67,160  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
7,200 -ค่าสมนาคณุวิทยากรให้ความรู้ในการ

อบรม 
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
44,200 -ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันในการจัด

1)โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
2)โครงการอบรมการตรวจดเูอกสารและ
การตรวจประเมินภายในเบื้องต้น ของ
ระบบคณุภาพ ISO 9001 
3)โครงการการจดัการเรียนรู ้
4)โครงการประชุมเครือข่ายประกนั
คุณภาพการศึกษา  
-ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการของ
วิทยากรให้ความรู้ ในโครงการต่างๆ 

2.1.3 ค่าวัสด ุ
-  

15,760 -ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ/กจิกรรม
ต่าง ๆ 

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 ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 

            

-อบรมการตรวจดเูอกสาร
และการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 

            

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 2558 

            

-อบรมการตรวจดเูอกสาร
และการตรวจประเมินภายใน
เบื้องต้น ของระบบคุณภาพ 
ISO 9001 

            

-จัดประชุม สัมมนาสมาชิก
เครือข่ายประกันคณุภาพ
การศึกษา 

            

-จัดอบรมการจัดการความรู้
ส านักวิทยบริการฯ 

            

ประเมินผลการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

            

 

7,000 บาท 

28,300 บาท 

17,000 บาท 

14,860 บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ บกศ. 

 
1. ช่ือโครงการ โครงการจดัหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั  
2. หน่วยงานรับผิดชอบ   งานวิจัยและพฒันาซอฟตแ์วร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

         ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท ์086-4028927   
4. ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 :  ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 3  การบริหารจดัการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน   
   ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด : 4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ :  ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสรมิการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตุผล 

      ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของ  Microsoft กันอย่างแพร่หลาย  ทั้ง
ในการเรียนการสอน  การวิจัย และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง Software ดังกล่าวเป็น Software ที่มี
ค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งาน Software ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้งานและด าเนินการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
เพื่ออย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

7. วัตถุประสงค ์
(1) ให้นักศึกษาและบุคลากร  ใช้งาน Software ที่มีลิขสิทธ์ิที่ถูกต้องตามกฎหมาย    
(2) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบรหิารจดัการภายในมหาวิทยาลัย   
 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิให้บริการนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

Licence 
 

150    150 
Licence 

     

2. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส ำหรับนกัศึกษำและ 
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       

มีซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

Licence 

 

150 
   

150  
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการ
สอนและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 
 

   80 
 

 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 1      ปี  เริม่ตน้  1 ตลุาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      
11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
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 าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 
150 Licence 

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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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

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 

            

-ให้การบริการโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส าหรับบุคลากร 

            

-สรุปรายงานการให้บริการ             
 

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 

            

-ให้การบริการโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส าหรับบุคลากร 

            

-สรุปรายงานการให้บริการ             
 

350,000  บาท 



76 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 

 
 
 
 

โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 

 
1. ช่ือโครงการ   โครงการจดัหาวสัดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจยัและพัฒนาซอฟต์แวร ์  
2. หน่วยงานรับผดิชอบ   งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย      

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ      
3. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  081-6204092    
4. ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ :  ที่ 1 มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ที่ 1 คะแนนการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีคณุภาพและ 
                 ประสิทธิภาพ 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเอกสารต่าง ๆ ด้านงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  จ าเป็นต้องอาศัย
วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้
ด าเนินโครงการจัดหาวัสดุวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความ
สมบูรณ์เรียบร้อย 
 
7.  วัตถุประสงค ์

- เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารจดัการของงานวิจยัและพั?นาซอฟต์แวร์   
 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

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

1. จัดหาวัสดเุพื่อสนับสนุนงานด้านการ
ปฏิบัติงาน งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร ์

รายการ 3 
   3

รายการ 

 

3. โครงกำรจัดหำวัสดุเพ่ือสนับสนุนด้ำนงำนวิจัย และ 
พัฒนำซอฟต์แวร์และเครือข่ำย 
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9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

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

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
- มีวัสดุเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ รายการ 3 

   3 รายการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- งานวจิัยและพัฒนาซอฟต์แวรฯ์ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 
   80 

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2559    สิ้นสุด  30 กันยายน  2560 
 

11.  รายละเอียดประมาณค่าใช้จา่ย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 10,000  

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย   

2.1.3 ค่าวัสด ุ 10,000 เพื่อน าไปจัดซื้อวสัดุ ดังนี ้
- หมึกปริ้นท์เตอร์ LaserJet HP 36A  
- หมึกปริ้นท์เตอร์ InkJet  Canon 
- 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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แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

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 อาจารย์ทัสนันทน ์  ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท ์ 081-6204092    
4.  ความสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :   ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

    เป้าประสงค์ : ที่ 3  การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพนัธกิจและเป้าประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน   
        ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนือ่ง 

    ตัวช้ีวัด : ที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ :  ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถส่งเสรมิการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและ  
             ประสิทธิภาพ 

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 หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค ์
2) เพื่อเป็นการ Upgrade Version Antivirus เป็นปัจจุบัน ให้สามารถตรวจจับและท าลายไวรสั หรือโปรแกรมทีไ่ม่

พึงประสงค์ ไดค้รบถ้วน 
 

4. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
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8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

- มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

โปรแกรม 1    1โปรแกรม 

 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

      ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
- มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร โปรแกรม 1 

   1 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
- ความปลอดภยัจากการถูกคุกคาม 
ระบบสารสนเทศ ร้อยละ 80 

   80 

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2559    สิ้นสุด  30 กันยายน  2560 
 

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 - มีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 16 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 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รายการ.....(ระบุ)   



81 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

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 
- 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  ประชาสมัพันธ์ ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ  งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
3. ผู้รับผิดชอบ 

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

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 1  มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ที ่1. คะแนนการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ : ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหส้อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง  
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจในด้านการสนับสนุน การจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริ มคุณภาพ
การศึกษาให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1)  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  2) พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล  3) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาชีพ  
4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล้องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้น  
เพื่อให้การบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปได้ด้วยดี  จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น 
  

7. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในรอบปี  ของ

ส านักวิทยบริการฯ       
 

8.  เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จัดท ารายงานประจ าปี 2559 ส านกัวิทยบริการฯ  
 

เล่ม 
 

20 
 

   20 เล่ม 
 

5. โครงกำรประชำสมัพันธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี 2559 
เพื่อเผยแพร่ข้อมลูสถิต ิ

เล่ม 
 
 

20 
 

   20 เล่ม 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ     คะแนน 3.51  - - 3.51 

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

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1    ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 17,760  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
   

2.1.3 ค่าวัสด ุ 17,760 - จัดท ารูปเลม่ รายงานประจ าปี 2559 ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน  
20  เล่ม 
-จัดท าสติกเกอร์ตดิประกาศในลิฟต์ และหน้า
ลิฟต์ อาคารบรรณาราชนครินทร์  
-ค่าตัวอักษรติดบอร์ด 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค   

3. งบลงทุน 7,000  
3.1 ค่าครุภณัฑ ์

-บอร์ดเสยีบอักษรก ามะหยี่หน้าเอยีง
แบบตั้งพื้น 

7,000 บอร์ดเสียบอักษรก ามะหยี่หนา้เอยีงแบบตั้งพ้ืน 
ขนาด 60x80 ซม.ขนาดรวม 60 x 153.5 ซม. 
ขาตั้งเป็นโครงสแตนเลส ไมล่อก 
หน้าบอร์ดเอียง เป็นก ามะหยี ่

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   
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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. 
จัดท ารูปเล่ม รายงาน
ประจ าปี 2559 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

            

-จัดท าสติกเกอร์ตดิประกาศ
ในลิฟต์ และหนา้ลิฟต์ 
อาคารบรรณาราชนครินทร ์

            

 
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. 
 จัดท ารูปเล่ม รายงาน
ประจ าปี 2559 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

     
 

 
 

      

จัดท าสติกเกอร์ตดิประกาศ
ในลิฟต์ และหนา้ลิฟต์ 
อาคารบรรณาราชนครินทร ์
 

            

 

5,000 บาท 

19,760 
บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน      งบประมาณเงินรายได้ (ระบุ) บกศ. 
 
1. ช่ือโครงการ ค่าจ้างลูกจา้งช่ัวคราว  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร   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 มีเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับงานภายใน  ส านักฯ เช่น งานบริหาร
และธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ  และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น  เพื่อพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษาค้นคว้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

7. วัตถุประสงค ์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ.

2560 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

1.จ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

อัตรา 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 อัตรา 

2. ลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับค่าประกันสังคม 
 

อัตรา 
 

12 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 อัตรา 

 

6. โครงกำรค่ำจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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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. จ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ลูกจ้างช่ัวคราวของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับค่าประกันสังคม 

อัตรา 
 
 

อัตรา 

12 
 
 

12 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

12 อัตรา 
 
 

12 อัตรา 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ระดับการประเมินผลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.51    3.51 
คะแนน 

 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น   1 ต.ค. 2559   สิ้นสุด   30 ก.ย. 2560   

 

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

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-ส่ง
หนังสือภายในและภายนอก, ประสานงานภายในหน่วยงาน, 
เข้าเล่มและซ่อมบ 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 ุ   
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ล าดับที ่ งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 
 

ค าอธิบาย 

2.1.1 ค่าตอบแทน   

2.1.2 ค่าใช้สอย 55,908 - เงินสมทบประกันสังคม 5 % เดอืนละ 4,659 x 
12 เดือน  เป็นจ านวนเงิน 55,908 บาท   

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   

 
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. จ้างลูกจ้างชั่วคราวของ
ส านักวิทยบริการฯ 
2. ลูกจ้างชั่วคราวของส านัก
วิทยบริการฯ ได้รบัค่า
ประกันสังคม 

 
           

            

            

 
13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

       หน่วยนับ : บาท 
ขั้นตอนวิธกีาร/

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. จ้างลูกจ้างชั่วคราว 
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  บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ไวนิล 
2. หน่วยงานรับผดิชอบ  งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
3. ผู้รับผิดชอบ 

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

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1 ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : ที่ 1  มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด : ที ่1. คะแนนการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ : ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการใหส้อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง  
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตผุล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจในด้านการสนับสนุน การจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1)  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  2) พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล  3)สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาชีพ      
4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล้องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้นเพื่อให้การ
บริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปได้ด้วยดี  จึงได้จัดท าโครงการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ไวนิล ขึ้น 

  
7. วัตถุประสงค์ 

เพื่อการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการเครื่องพิมพไ์วนิล บริการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย    
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

 
8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
รวม พ.ศ. 

2560 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

บริการจดัพิมพ์ป้ายไวนิล ให้กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
 

หน่วย 
งาน 

 

10 
 

   10  
หน่วยงาน 

 

7. โครงกำรบริหำรจัดกำรเครื่องพิมพ์ไวนิล 
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9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ.  
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       

จ านวนหน่วยงานท่ีใช้บริการพิมพ์ป้ายไว
นิล 

หน่วยงาน 
 
 

10 
 

   10 
หน่วยงาน 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ     ร้อยละ 80  - - ร้อยละ  80 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       

1. …-…..       

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       

1. …-…..       
 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1    ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560      

11. รายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 200,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย -     
2.1.3 ค่าวัสด ุ 200,000 - ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดพิมพ์ป้ายไวนิล เช่น หมึก

พิมพ์ กาวร้อน ถุงมือยาง  
ผ้าไวนลิ เทปกาว น้ ายาโซเว้นท์ฯลฯ 
 

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

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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. 
จัดหาวัสดุที่ใช้ในการ
จัดพิมพ์ป้ายไวนิล 
 

            

 
 

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. 
 จัดซื้อวัสดุที่ใช้การ
จัดพิมพ์ป้ายไวนิล 
 

     
 

 
 

      

 
 

50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.,) 
 
1. ช่ือโครงการ บริหารส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
2. หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3. ผู้รับผดิชอบ 

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

4. ความสอดคล้อง (ระดับมหาวิทยาลัย) 
ผลผลติ :  ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
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 ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1)  สนับสนุน
ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  2) 
พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  3) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาชีพ  4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล้องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปได้ด้วยดี  จึงได้
จัดท าโครงการของบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. วัตถุประสงค ์

(1)  เพื่อสนับสนุนการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ         
(2)  พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของส านักวิทยบริการฯ       

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนบั 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จ านวนครั้งของการจัดหาวสัดุของการบริหารงาน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ครั้ง 12    12 ครั้ง 

8. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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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.จ านวนครั้งของการจัดหาวสัดุของการ
บริหารงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

    ครั้ง 
 
 
 

     12 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

12  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านัก (จากคะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.51 - - - 3.51 
คะแนน 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1     ปี  เริ่มต้น   1 ตุลาคม 2559   สิ้นสุด  30 กันยายน  2560      

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
ค าอธิบาย 

 
1 งบบุคลากร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2 งบด าเนินงาน 330,582  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 8,000 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าส านัก 

 
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
80,000 - ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า  

20 เครื่อง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า งภ า ษ า แ ล ะ
คอมพิ ว เตอร์   ห้ องServer อาคาร 9  
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร
บรรณราชนครินทร์ 
เป็นเงิน 50,000 บาท  
- ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน    ค่า
ย า น พ า ห น ะ แ ล ะ ค่ า ที่ พั ก  ข อ ง
คณะกรรมการประจ าส านัก 
จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท 
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ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
ค าอธิบาย 

 
2.1.3 ค่าวัสด ุ 230,582 วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุไฟฟ้า 

วัสดุท าความสะอาด และวสัดุอื่นๆ เช่น 
กระดาษA4, หมึกเครื่องพิมพ์ , อุปกรณ์
ส านักงาน  ค่าถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆ ไม่
น้อยกว่า 20 รายการ และจดัท าปา้ยห้อง
ป้ายช้ันอาคารบรรณราชนครินทร ์ 

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
- 

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

3 งบลงทุน 453,998  

3.1 ค่าครุภณัฑ ์
   
1. ครุภัณฑ์เครื่องตดัหญ้า 
    
2.ครุภณัฑ์พัฒนาและปรับปรุงห้องประชุม 
ส านักวิทยบริการฯ มรีายละเอียดดังนี้ 
  -เครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้ชุดประชุม  จ านวน 1 
เครื่อง 
  -ชุดไมโครโฟนประธาน   จ านวน 1 ชุด 
 -ชุดไมโครโฟนผูร้่วมประชุม จ านวน 26 ชุดละ 6045   
บาท รวม 157,170 บาท 
-เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
-ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 40 W 2 ตู้ๆละ3,550บาท 
-โต๊ะประชุมขนาด 180 x 60 x 75 ซม.13 ตัว 
-โต๊ะประชุมขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 1 ตัว 
-เก้าอี้ประธาน มีท้าวแขนหุ้มเบาะ จ านวน 1 ตัว 
-เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 39 ตัว 
-โต๊ะเข้ามุม(โค้ง) 60x 60x75 ซม. 2 ตัว  
  รวมเป็นเงิน 324,498 บาท 

 
 

9,500 
 
 
 

13,375 
 

6,152 
 

157,170 
12,037 
8,666 
59,670 
3,478 
4,279 
56,355 
3,316 

 

 
 
 - ค่าครุภัณฑ์เครื่องตดัหญ้า แบบข้อแข็ง 
จ านวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์พัฒนำและปรับปรุงห้องประชุม 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีรำยละเอียดดังนี้ 
-เครื่องควบคุมและจ่ายไฟให้ชุดประชุม  
จ านวน 1 เครื่อง 
 -ชุดไมโครโฟนประธาน   จ านวน 1 ชุด 
 -ชุดไมโครโฟนผูร้่วมประชุม จ านวน 26 ชุด
ละ 6045  บาท รวม 157,170 บาท 
-เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
-ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 40 W 2 ตู้ๆละ
3,550บาท 
-โต๊ะประชุมขนาด 180 x 60 x 75 ซม.13 ตัว 
-โต๊ะประชุมขนาด 120 x 60 x 75 ซม. 1 ตัว 
-เก้าอี้ประธาน มีท้าวแขนหุ้มเบาะ จ านวน 1 
ตัว 
-เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 39 ตัว 
-โต๊ะเข้ามุม(โค้ง) 60x 60x75 ซม. 2 ตัว 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
ค่ากั้นห้องกระจกอะลูมิเนียม 

120,000 กั้นห้องกระจกอะลมูิเนียมอาคารบรรณราช
นครินทร์ ช้ัน 2 
-ขนาด 5.4 x 2.68 ม. 
-ขนาด 5.5 x 2.68 ม. 
-ขนาด 6.0 x 2.68 ม. 
-ขนาด 5 x 2.68 ม. 
-ขนาด 5 x 2.68 ม. 
-ขนาดอะลูมเินียม 1.2 มม. 
-กระจกใสเขียว ขนาด 6 มม. 
-สีอะลูมเินียม 
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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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
บริหารจดัการและด าเนินงาน
ภายในงานส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            

 
13.  แผนการใช้จ่ายเงิน 
     

  จ านวนเงินท้ังสิ้น 784,580  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 าเนินงานภายในงานส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
 

     
 

 
 

      

 
 
 

538,220 บาท 82,000 บาท 82,000 บาท 82,360 บาท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

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

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

4. ความสอดคล้อง 
ผลผลติ :  ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 1  ปฏิรูประบบบรหิารจดัการมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์ : ที่ 3 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามพันธกิจและเปา้ประสงค์ สู่การพัฒนาชุมชน  
             ท้องถิ่นและสังคมอย่างตอ่เนื่อง   
ตัวช้ีวัด 4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ : ที่  4. พัฒนาอาคารสถานท่ีให้พร้อมส าหรับการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน   

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีภารกิจในด้านการสนับสนุน การจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา  โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1.)  สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  2) พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล  3) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาชีพ     
4) บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล้องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้น  เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้นักศึกษา และบุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการฯ   และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ ให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการให้มากขึ้น จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังน้ี 
   1) จัดมุมกิจกรรม/สวนหย่อมภายในอาคารและลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารบรรณาราช
นครินทร์  
   2) จัดท าป้ายชื่อช้ันและช่ือห้องอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและอาคารบรรณาราชนครินทร์  
7. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อสนับสนุนการบรหิารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
(2) พัฒนาสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการ 
(3) เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา และบุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการส านักวิทยบริการฯ 
 

9. โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์และบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู ้
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 

 -จัดซื้อวัสดุตกแต่งปรับปรุงภูมิทศัน์และ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 10    10 รายการ 

 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1. มีวัสดุตกแต่ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใหก้ับ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการ 

รายการ 10    - 
 
 

- 
 
 

 
 
 

10 รายการ 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านัก (คะแนนเตม็ 5) 

คะแนน 3.51  - - 3.51 
คะแนน 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1    ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม  2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560    

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 60,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย   
2.1.3 ค่าวัสด ุ 60,000 - จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานท่ี และจดั

สวนหย่อม ทั้งภายในและภายนอก
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและอาคาร
บรรณราชนครินทร์ เช่น ต้นไม้ ดนิ ปุ๋ย 
อิฐบล็อก อิฐประสาน และอุปกรณ์อื่นๆ 
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20,000  บาท 
-  จัดท าป้ายชื่อช้ัน และป้ายช่ือห้อง
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร
บรรณราชนครินทร์   
จ านวน  40,000  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   

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

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. 
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ภายใน 
ภายนอก อาคารบรรณราชนครินทร ์
และอาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

            

 

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 าเนินการปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์และบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ ภายใน 
ภายนอก อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ และ
อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  

 
1. ช่ือโครงการ จัดหาวัสดุและพัฒนางานหอสมดุกลาง 
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 : ที ่1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการเปลี่ยนแปลง 
5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักการและเหตุผล 

 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน การให้บริการด้าน
ต่างๆ เช่น  บริการด้านวิชาการ  บริการด้านเทคโนโลยี  เป็นต้น รวมทั้งงานบริหารจัดการส านักงานเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ ที่เหมาะสมมาช่วยในการบริหารจัดการ
งานส านักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อให้การบริหารงาน งานหอสมดุกลางมีความสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
(2) เพื่อให้การใช้วัสดุงานต่างๆ ของหอสมุดกลางได้ประโยชน์สูงสดุ 
 

8. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

วัสดุส านักงาน รายการ 15    15 รายการ 
วัสดุซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ รายการ 10    10 รายการ 
วัสดุงานโสตฯ รายการ 6    6. รายการ 

 

10. โครงกำรจัดหำวัสดุครุภัณฑ์หอสมุดกลำง 
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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. วัสดุส านักงาน รายการ 15    15 รายการ 
2. วัสดุซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือ รายการ 10    10 รายการ 
3. วัสดุงานโสตฯ รายการ 6    6 รายการ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
ระดับคณุภาพการบริการด้านห้องสมุด คะแนน 3.51    3.51 คะแนน 
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลาคม 2559  สิ้นสุด  30 กันยายน 2560         

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1 งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   
2 งบด าเนินงาน 180,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่าใช้สอย -    

2.1.3 ค่าวัสด ุ
- วัสดุส านักงาน 
 
 
 
 

 
30,000 

 
 
 

 

 
- จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เช่น หมึกพิมพ์ 
กระดาษ A4 แฟ้มเอกสาร  เหล็กกั้นหนังสือ 
กระดาษโฟโต้ สติ๊กเกอร์ แผ่นอะคริลิค  
กระดาษการ์ดสี เป็นต้น ระยะเวลา 12 
เดือน จ านวนเงิน 30,000 บาท 

 - วัสดุแถบสัญญาณหนังสือ 
 
 
-วัสดุซ่อมหนังสือ 
 
 
 
 
- วัสดุงานโสตฯ 

100,000 
 
 

20,000 
 
 
 

 
30,000 

-จัดซื้อ Tag RFID (แถบสัญญาณหนังสือ) 
จ านวนเงิน 100,000 บาทระยะเวลา 12 
เดือน   
- จัดซื้อวัสดุซ่อมหนังสือ ได้แก่ กาว กรรไกร 
กระดาษปก กระดาษ ปอนด์ ผ้าแรกซีน 
เหล็กกั้นหนังสือ เชือก บัตรก าหนดส่ง 
จ านวนเงิน 20,000 บาท 
- จัดซื้อวัสดสุื่อโสต ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน เป็น
ต้น ระยะเวลา 12 เดือน จ านวนเงิน 30,000 
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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 ารายงานสรุปโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) 
1. น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงในการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 
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13. แผนการใช้จ่ายเงิน 

   งบประมาณ   180,000     (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 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. 
จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

     15,000   15,000    

จัดซื้อวัสดุแถบ
สัญญาณหนังสือ 

  100,000          

จัดซื้อวัสดซุ่อม
หนังสือ 

       20,000     

จัดซื้อวัสดุงาน
โสตฯ 

  15,000    15,000      

รวม   115,000   15,000 15,000 20,000 15,000    
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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) อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427   
(2) อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์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 าคัญดังกล่าวในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีง าม  จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านประเพณี 
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. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
 

คน 36    36  คน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการ คะแนน 4.00    4.0 คะแนน 

1. โครงกำรสนับสนุนประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
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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. จ านวนบุคลากรของที่เข้าร่วมโครงการ  คน 36    36 คน 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
โครงการ 

คะแนน 
 

4.00 
 

    4.00 
คะแนน 

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

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม  2559  สิ้นสุด  30 เมษายน 2560      

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 
- ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 

6,300 ท าบุญขึ้นปีใหม ่
ค่าใช้จ่ายพิธทีางศาสนา 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   

 



105 
 

 
แผนปฏิบัติการ 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
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 
2559 

            

4.ประเมินผลโครงการ 
 

            

 
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.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2.จัดเตรียมสถานท่ีและ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            

3. ด าเนินโครงการท าบุญ
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 
2559 

            

4.ประเมินผลโครงการ             

 

6,500 บาท 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
3. ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ให้บรรลุตำมพันธกิจและเป้ำประสงค์ 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 3  จ ำนวน  1 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 
  1. โครงกำรแผนยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำ ลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ    งบประมาณแผ่นดิน      งบประมาณเงินรายได้ (ระบุ) บกศ. 

 
1.  ช่ือโครงการแผนยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบรหิารและธุรการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อาจารย์เดือนฉาย  ไชยบุตร   โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท ์056-717153 

4.  ความสอดคล้อง 
ผลผลติ  :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ที่ 5 การบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ : ที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
กิจกรรม : ที่ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของมหาวิทยาลัยด้วยความโปร่งใส       
                   มีส่วนร่วมและมีความคุ้มค่า 
          

5.  ประเภทกิจกรรม           กิจกรรมหลัก          กิจกรรมรอง         กิจกรรมสนับสนุน 
 

6.  หลักการและเหตผุล 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงานของส านักฯ เนื่องจากการท าแผนยุทธศาสตร์เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมทางความคิด
และการปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการของส านัก  และปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2557-2559 ขึ้น ภายใต้กรอบของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก   ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557-2559             
  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง  และเตรียมความพร้อมใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งงบประมาณ บุคลากร และประสิทธิภาพการบริการ  จึงได้จัดโครงการแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ซึ่งภายใต้โครงการมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 ครั้ง คือการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ส านัก และการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส านัก เพื่อก าหนดแนวทางและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ประสบผลส าเร็จ  
   
7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และเป้าหมาย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2559 ร่วมกัน 

2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งกลุ่ม ระดมสมองร่วมวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

3. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศทราบถึงแผนพัฒนาส านัก ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2555-2559) และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

1. โครงกำรแผนยุทธศำสตร์ 
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 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการฯ 

ครั้ง 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 ครั้ง 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการฯ 

ครั้ง 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 ครั้ง 

 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

รวม พ.ศ.
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ       
1.จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร ์

คน 36 - - - 36 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1.มีแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการฯ ฉบับ
ทบทวน  
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการ 

เล่ม 
 

ร้อยละ 

      1 
 

80 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1 เล่ม 
 
ร้อยละ 80 

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

 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1   ปี  เริ่มต้น   1 ตุลาคม. 2559   สิ้นสุด  30 กันยายน. 2560      
 

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 
ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 

1. งบบุคลากร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2. งบด าเนินงาน 16,000  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 9,360 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  จ านวน 36 คน x 2 ครั้ง 

- อาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 25 บาท x 36 คน  = 3,600 
- อาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 80 บาท x 36 คน =5,760 
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ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ ค าอธิบาย 
2.1.3 ค่าวัสด ุ

 
6,640 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสรุปรายงานผลการ

ด าเนินโครงการ  
 

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   

หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉลี่ย 

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
และ ขอด าเนินโครงการ 
2. จัดโครงการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ 
และจัดโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ 
3. ประเมินผลโครงการเพื่อ
น าไปปรับปรุงและพัฒนา และ
สรุปผลโครงการ 
4 จัดท ารูปเลม่เพื่อเผยแพร่แผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.
2560-2564 
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13. แผนการใช้จ่ายเงิน 16,000 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. 
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ และ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ส านักฯ 
-จัดท ารูปเล่มเพือ่เผยแพร่
แผนยุทธศาสตรฯ์ 
 

  
 

   
 
 

  
 

   

 
 

8,000 บาท 8,000 บาท 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
4. พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 4  จ ำนวน  2 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรอบรมระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ระบุ (บกศ.) 

 
1.  ชื่อโครงกำร โครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2.  หน่วยงำนรับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ทัสนันทน ์  ตรีนันทรัตน์  โทรศัพท ์ 081-6204092     
4.  ควำมสอดคล้อง 

  ผลผลติ : ผลผลติผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์                  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสูส่ากล 
  เป้าประสงค์ : ที่ 3 พัฒนาอาจารยแ์ละบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ โดยเน้นการสรา้งความรู้ความเข้าใจ 
         และการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสู่การปฏิบัติ 

      ตัวช้ีวัด : ที ่9 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่ได้รับการพัฒนาวชิาชีพ 
 กลยุทธ์ : ที่ 3 เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏบิัติงานให้แกบุ่คลากร 

5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ ระบบทดสอบเพื่ อวัด

ความรู้ความสามารถทางภาษา ระบบประเมินอาจารย์ ระบบติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ปรับปรุงระบบส่งเกรดออนไลน์ และจัดหาไมโครซอฟต์ลิขสิทธิ์ เพื่อน ามาใช้สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเรียนการสอน ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564  

ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับ 
นักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป   

 

7.  วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

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

1.  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม เช่น นักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

ร้อยละ 80    80 

2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คะแนน 3.51    3.51 

 

1. โครงกำรอบรมระบบสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ อำจำรย์  
และเจ้ำหน้ำที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

(Back up link) 
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9.  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1.  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม เช่น 

นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ ร้อยละ 80 
   80 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
1.  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ระดับ 3.51 
   3.51 

 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลาคม  2559    สิ้นสุด  30 กันยายน  2560 
 

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  

- หลักสตูรระบบส่งเกรดออนไลน ์
- หลักสตูรการใช้ไมโครซอฟต์ออฟิตลิขสิทธิ ์
- ระบบการเรียนการสอนออนไลน ์

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. ขออนุญาตด 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. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนา 

คน 36    36  คน 

2.  โครงกำรพัฒนำบุลำกร  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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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.บุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประชุม/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

คน 36    36 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ       
1. จ านวนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือ
รับการพัฒนาของผู้บรหิาร 
2. จ านวนการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

คน 
 
 

คน 

5 
 
 

31 
 

   5  คน 
 
 
31  คน 

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

  

10. ระยะเวลาด าเนินการ 1     ปี  เริ่มต้น   1 ตุลาคม 2559   สิ้นสุด  30 กันยายน  2560   

11. รายละเอยีดประมาณค่าใช้จ่าย 

ล าดับที ่ งบรายจ่าย งบประมาณ 
ค าอธิบาย 

(แตกตัวคูณ) 
1 งบบุคลากร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่าจ้าง   

2 งบด าเนินงาน 163,900  
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่าตอบแทน   
2.1.2 ค่าใช้สอย 

-  
163,900 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) 
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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 ิ

            

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

            

ขั้นตรวจสอบ 
-ประเมินผล สรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 

            

ขั้นแก้ไขปรับปรุง 
-แก้ไขข้อบกพร่องตาม 
รายการประเมิน 

            

 
 

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. 
บุคลากรของส านักฯเข้า
ประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน  
  

14,900 14900 14900 14900 14900 
 

14900 

 

14900 14900 14900 14900 14900  

 
 

 

 


