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ค ำน ำ 
 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) เพ่ือใช้ก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของทุกสำยงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยและแผนงำนปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์   
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
 
 ขอขอบพระคุณบุคลำกรทุกฝ่ำยและงำน ที่ได้ให้ควำมร่วมมือ  ร่วมคิด ร่วมท ำ จัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอให้ใช้เป็นแนวทำงน ำไปปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ  เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมนโนบำยและแผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ต่อไป 
 
 
 
 
      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        20  ธันวำคม  2562 
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สำรบัญ 
                    หน้ำ 
ค ำน ำ 
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  ควำมเป็นมำ         1 
  สถำนที่ตั้ง         2 
 สัญลักษณ์ สีประจ ำส ำนัก        3 
 ผังกำรบริหำรงำน        4 
  กำรจัดกำรองค์กร : ปัจจุบัน       5 
  รำยละเอียดอัตรำก ำลังของหน่วยงำน       5 
 สภำพปัญหำและอุปสรรค        6 
 ผังกำรบริหำรงำนโครงสร้ำงองค์กร       7 
 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติรำชกำร ค่ำนิยมองค์กร 8 
  ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำร   9 

ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     9 
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ส่วนที่ 2 ตำรำงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  12 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ส่วนที่ 3 แผนงำนและโครงกำร        19 
   โครงกำรและกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563     19 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                       เพ่ือพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  23 
  กลยุทธ์ ที่ 1 จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนห้องสมุดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร 
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   กลยุทธ์ ที่ 2 จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ 
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  -  โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (งบแผ่นดิน)    25 
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     มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบรูณ์         37 
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              และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพด้วยหลักธรรมำภิบำล     65 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
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 -  โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ      74
 -  โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
     ในองคก์ร                    78 
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    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม    101 
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ส่วนที่  1 
ควำมเป็นมำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงำน คือ ส ำนักวิทยบริกำร และ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 
ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยำลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐำนะเป็นแผนก สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 
เปิดให้บริกำรเป็นครั้งแรก โดยอำศัยอำคำรศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ำยมำตั้งอยู่ยังอำคำรหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อำคำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จำกนั้นมำ ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยล ำดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ำยหอสมุดได้ปรับฐำนะเป็นส ำนักวิทยบริกำร และได้รับกำรจัดสรรงบประมำณสร้ำง
อำคำรใหม่ เป็นอำคำร 4 ชั้น ด้วยงบประมำณ 21 ล้ำนบำท พร้อมครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร 10 ล้ำนบำท และได้
น ำเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มำใช้ในกำรบริกำรสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยำกรสำรนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส ำนักวิทยบริกำร ได้เปลี่ยนจำกโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนำเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอำจำรย์จำกภำควิชำคอมพิวเตอร์ในกำรบริกำรยืม -คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นกำรตอบสนอง
ผู้ใช้ที่จะได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว ง่ำยและมีควำมสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library 
System) ใช้ในกำรด ำเนินงำนห้องสมุด โดยกำรพัฒนำระบบบริกำรยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุม
ด้วยบำร์โค้ดและพัฒนำงำนข้อมูลหนังสือ ให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส ำนักวิทยบริกำร ได้น ำโปรแกรมจัดเก็บเอกสำร IR Web มำใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วำรสำรและกฤตภำค 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีกำรจัดตั้งส ำนักเทคโนโลยีขึ้นตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรสถำบันรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส ำนักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักมุ่งเน้น
กำรพัฒนำระบบกำรติดต่อสื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศต่ำงๆ เป็นหลัก ได้แก่ งำนให้บริกำรช่องทำง
กำรติดต่อสื่อสำรกับสถำบันโดยจัดท ำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยภำยใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th ควบคุม
และดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ของนักศึกษำ
และบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 

 

http://www.pcru.ac.th/
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถำบันรำชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ตำม
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 และมีกำรรวมภำรกิจของ
ส ำนักวิทยบริกำรและส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำเป็นส ำนักเดียวกัน ภำยใต้ชื่อ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรงำนใหม่
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นภำรกิจ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจะดูแล
ระบบกำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ควบคุมและดูแลระบบกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ
อินทรำเน็ตของนักศึกษำและบุคลำกร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยและดูแลระบบกำร
ให้บริกำร wireless internet ในมหำวิทยำลัย 2) ด้ำนวิทยบริกำร ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศ
ทุกสำขำวิชำ และเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย ให้บริกำรสำรนิเทศแก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรใน
หน่วยงำนและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรภำยในใหม่ตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 
นั้น ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักฯ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรและภำยใต้ส ำนักงำนมีงำนได้แก่ งำนบริหำรและ
ธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือสร้ำงอำคำรใหม่ 
เป็นอำคำร 3 ชั้น ด้วยงบประมำณ 160 ล้ำนบำท และงำนหอสมุดกลำงได้ด ำเนินกำรขอใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งำนหอสมุดกลำง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำรใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรขนย้ำยวัสดุครุภัณฑ์ของส ำนัก
ไปยังอำคำรวิทยบริกำร 1 และ 2 (อำคำรใหม่ เดือนตุลำคม) และเปิดบริกำรให้แก่ผู้รับบริกำร เมื่อวันที่ 3 
ธันวำคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ขออนุญำตเปลี่ยนชื่ออำคำร จำกอำคำร
วิทยบริกำร 1 เป็น อำคำรบรรณรำชนครินทร์ และอำคำรวิทยบริกำร 2 เป็น อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ปี พ.ศ. 2559  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรบริกำร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตพื้นฐำนและบริกำรที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนกำรบริกำรของส ำนัก และผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 
9001 : 2008 ด้ำนกำรบริกำร และได้ด ำเนินกำรอัพเดรทโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  เป็น
version 2.0 เพ่ือให้กำรบริกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2561 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน 
ISO 9001 : 2015  เมื่อวันที่  22 มีนำคม  2561 
 

 สถำนที่ตั้ง : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต ำบล        
สะเดียง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
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ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร/งำนบริหำรและธุรกำร ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ชั้น 1 
งำนหอสมุดกลำง  ตั้งอยู่ ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์  ชั้น 1-3 

          งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1 และ อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
           โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสำร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

                     
 

            
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวำงบนรูปหนังสือเปิด  
หมำยถึง  กำรให้บริกำรควำมรู้ และกำรสื่อสำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงไร้พรมแดน 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง  
หมำยถึง เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ไร้พรมแดน และสีม่วง
ของวงแหวนเป็นสีประจ ำส ำนัก 
 

รูปหนังสือเปิด  
หมำยถึง  กำรเปิดให้บริกำรควำมรู้สู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สีม่วง   
หมำยถึง สีประจ ำวันพระรำชสมภพ (วันเสำร์) ของสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์พระรำชูปถัมภ์สมำคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย และทรงมีพระรำชด ำริให้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน โดยน ำคอมพิวเตอร์สร้ำง
ควำมรู้ ควำมบันเทิง พัฒนำทักษะ และทรงเป็นองค์ประธำนกรรมกำร
ของโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริ 
 

http://www.aritc.pcru.ac.th/
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ผังกำรบริหำรงำน  
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

            
            
  

 
 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   
 
                            
 
                                                    
 

                                                               
                                     
  
                     

 
 
 

 
 
 
 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์  
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

อธิกำรบด ี

-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและ
งบประมำณ 
-หน่วยกำรเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชำสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภำพ 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่
 

-หน่วยจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร 
 สำรสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศน 
วัสดุ 
 

-หน่วยบริกำรห้องปฏิบัตกิำร  
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต       
-หน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
-หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์
และกล้องวงจรปิด  
 

-หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำร         
 ระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยจัดหำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
-หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบเครือข่ำย 
-หน่วยบริกำรฝกึอบรมกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศ 
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กำรจัดกำรองค์กร : ปัจจุบัน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2549   เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย  เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2549 นั้น  ให้แบ่งส่วน
รำชกำรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และภำยใต้ส ำนักงำนมีกลุ่ม
งำน ดังนี้ 
 1.  งำนบริหำรและธุรกำร 
 2.  งำนหอสมุดกลำง 
 3.  งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 

รำยละเอียดอัตรำก ำลังของหน่วยงำน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีอัตรำก ำลังทั้งสิ้น  จ ำนวน  37 อัตรำ  ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)   

- ข้ำรำชกำร(อำจำรย์ประจ ำ)  จ ำนวน  3 อัตรำ 
- ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (สำยสนับสนุน)  จ ำนวน  1  อัตรำ 
- พนักงำนรำชกำร  ต ำแหน่ง พนักงำนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1  อัตรำ 
- พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 19 อัตรำ   
- ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน  1 อัตรำ 
- ลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน  12  อัตรำ 

  บุคลำกร 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำนภำพปัจจุบัน มีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในงำนต่ำงๆ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563  

แสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมสำยงำน 
                                                                                                                             (หน่วย: อัตรำ / คน) 

 
หน่วยงำน อำจำรย์ 

ประจ ำ 
ข้ำรำชกำร / พนักงำนฯ 

 

 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร พนักงำนฯ  

1. งำนบริหำรและธุรกำร 1 1 4 1 6 13 
2. งำนหอสมุดกลำง - - 6 - 3 9 
3. งำนบริกำรคอมพิวเตอร์ฯและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 - 5 - 2 8 

4. งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

1 - 5 - 1 7 

รวมท้ังสิ้น 3 1 20 1 12 37 

หมำยเหตุ  ต ำแหน่ง พนักงำนฯ 20 คน ได้แก่  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 2 คน  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำย
สนับสนุน 17 คน  พนักงำนรำชกำร 1  คน   
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แสดงจ ำนวนคณำจำรย์จ ำแนกตำม ต ำแหน่ง และระดับต ำแหน่ง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562) 
 

ต ำแหน่งและระดับต ำแหน่ง 
รวม อำจำรย ์ ผศ. รศ. 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

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

แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรพลเรือน / พนักงำนรำชกำร / พนักงำนมหำวิทยำลัย / ลูกจ้ำงประจ ำ / 
ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมคุณวุฒิ  
 

คุณวุฒิสูงสุด 
รวม 

ต่ ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท 
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

1 5 6 9 12 21 2 3 5 12 20 32 

 
 

สภำพปัญหำและอุปสรรค 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมโครงสร้ำงใหม่ส่งผลให้มีภำระงำน บทบำทหน้ำที่  
และควำมรับผิดชอบเพ่ิมมำกขึ้น  ภำยใต้กำรบริหำรงำนที่ใช้ทรัพยำกรบุคคลเท่ำเดิม  ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนต้อง
รับผิดชอบงำนในหลำยด้ำน  งำนบำงงำนบุคลำกรยังขำดทักษะ  ควำมรู้  ควำมช ำนำญรวมทั้งประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ท ำให้ประสิทธิภำพของงำนลดลง  มีผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักฯ  ดังนี้ อำจำรย์ประจ ำ 3 คน  
ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 คน  พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำร 2 คน  พนักงำนรำชกำร  1  คน  นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ 8  คน นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 คนนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 1 คน นักเอกสำรสนเทศ 1 คน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 3 คน  ผู้ช่วยช่ำง 1 คน บรรณำรักษ์  3 คน  พนักงำนปฏิบัติกำร  3  คน  
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรห้องสมุด  3  คน  พนักงำนทั่วไป  1 คน  พนักงำนอำคำร  4  คน  พนักงำนอำคำร
สถำนที่ 1 คน 
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ผังกำรบริหำรงำนโครงสร้ำงองค์กร 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งำนบริหำรและ
ธุรกำร   

งำนหอสมุดกลำง 
 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดูแลงำนบริหำรและธุรกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดูแลงำนหอสมุดกลำง 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดูแลงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดูแลงำนวิจัยและพัฒนำซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
  

หัวหน้ำกลุ่ม
งำน 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ปรัชญำ  :    
“ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประทับใจกำรบริกำร”   

ปณิธำน :    
 “เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และกำรบริกำรมีคุณภำพ”  

วิสัยทัศน ์
 “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้  บริกำรมีคุณภำพ พัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ
บริหำรจัดกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 
 

พันธกิจ 
  1. สนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและรองรับ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
  2. บริกำรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
  3. ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้
ตำมศำสตร์พระรำชำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  4. บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัติกำร 
1. เพ่ือเป็นคู่มือหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบ  
2. เพ่ือก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน  
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร/กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและผู้บริหำร 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมแผนกำรใช้เงินงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ 

 

ประโยชน์แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
1. เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรเพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำง

เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
2. หน่วยงำนมีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนโดยใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ 
3. หน่วยงำนมีโครงกำร/กิจกรรม ตรงตำมควำมต้องกำรและสนองตอบปัญหำของหน่วยงำน 

ค่ำนิยมองค์กร 
1. กำรสร้ำงควำมประทับใจกำรบริกำร 
2. กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 

  4. กำรท ำงำนเป็นทีม และเป็นเครือข่ำย กำรมีจรรยำบรรณในวิชำชีพ 
5. กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร  
1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
3. มีระบบกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
4. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ตำมพระรำชด ำริ 
5. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมตำมพระรำชด ำริ 
6. ระดับคะแนนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
7. ระดับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
8. จ ำนวนของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่ให้บริกำร 
9. ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ  
10. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่บุคลำกรเข้ำร่วมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนัก 
11. บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศหรือ 
     ต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
12. บุคลำกรสำยสนับสนุนผ่ำนกำรฝึกอบรมภำษำต่ำงประเทศตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด(ยกเว้นพนักงำนอำคำร 
     และพนักงำนสถำนที่) 
13. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยของแผนปฏิบัตกิำรประจ ำป ี 
 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เป้ำหมำย ร้อยละ 85  
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิต  
                   และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
  เป้ำประสงค์ 
  1.1 มีแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
  1.2 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน   
               กำรสอน กำรวิจัย และกำรปฏิบัติงำน 
  1.3. มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน และกำร
ปฏิบัติงำน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรให้บริกำรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
 เป้ำประสงค์ 
   2.1 มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรส่งเสริมกำรให้บริกำร สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และถ่ำยทอด 
                    เทคโนโลยี โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์ 

  3.1 มีกำรเผยแพร่และบริกำรวิชำกำร เพื่อสืบสำนโครงกำรตำมศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                    ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์ 

4.1 มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
4.2 มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
4.3 มีกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง 
1.1 มีกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

  

นโยบำยและมำตรกำร 
พัฒนำองค์กรให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพและกำรประกันคุณภำพที่เหมำะสม  โดย 

มีมำตรกำร ดังนี้ 
1. ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รองรับนโยบำย 

ของมหำวิทยำลัยโดยกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อส่งเสริมและพัฒนำงำนห้องสมุด และ
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีศักยภำพไปสู่กำรบริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. บริหำรงำนแบบมีส่วนร่วม  ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น และท ำงำน
เป็นทีม  ร่วมคิด  ร่วมท ำ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ให้ควำมร่วมมือกับเครือข่ำย เพ่ือให้บริกำรสำรสนเทศเกิดควำมรวดเร็ว มีระบบกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งภำยในท้องถิ่นและภำยนอก  

4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศบนระบบออนไลน์ให้สนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้มำกที่สุด  ครบถ้วน  และสะดวกต่อกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว 

5. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือที่จะสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
ให้มีควำมเหมำะสมเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพต่อกำรจัด
กำรศึกษำในทุกระดับ 

6. พัฒนำส่งเสริมบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ได้รับกำรอบรม  ศึกษำ 
และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

7. พัฒนำเว็บไซต์เครือข่ำยพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร   

8. ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
9. เป็นศูนย์บริกำรข้อมูลท้องถิ่น 
10. เป็นศูนย์กลำงให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดแก่สถำบันกำรศึกษำ ทุกระดับ 

และหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท้องถิ่น 
12. เป็นศูนย์กลำงให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่สถำบัน 

กำรศึกษำ ทุกระดับ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ในท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

งบประมำณ 
   งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   รวมทั้งหมด          4,478,228 บำท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.)    4,226,028 บำท 
-  งบประมำณจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)                90,140  บำท 
-  งบประมำณแผ่นดิน                  162,060 บำท 
 

 งบประมำณ  จ ำแนกตำมหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น         4,478,228 บำท 
 

ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

รวม 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

162,060 - - - - - 162,060 

งบบ ำรุง
กำรศึกษำ 

408,660 55,000 1,477,568 1,117,800 16,000 1,151,000 4,226,028 

งบ กศ.ปช. - - 90,140 - - - 90,140 
 

 
รวม 

 
570,720 55,000 1,567,708 1,117,800 16,000 1,151,000 4,478,228 
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แผนปฏิบัตริาชการ 2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 2 
 

ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2. กำรผลติ
และพัฒนำครู
ที่มีมำตรฐำน
วิชำชีพ 
3. กำรเพิ่ม
คุณภำพกำร
ผลิตบัณฑติ
ให้มี
สมรรถนะ
ตำมบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลง 
 

1.กำรสนบัสนุน
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
บัณฑิตและ
รองรับพันธกิจ
ของมหำวิทยำลัย 
 

1.มีแหล่ง
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
ที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ของ
ผู้รับบริกำร 

1. จัดหำ
ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

1. โครงกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  

1.ระดับควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำรส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 (คะแนนเต็ม 5) 
 
 

162,060 
(แผ่นดิน) 

3.80 
คะแนน 

 
 
 
 

1 ต.ค.62 - 
31 มี.ค. 63 

-งำน
หอสมุดกลำง 
 
 

2. โครงกำรบริหำรจดักำร
หอสมุดกลำง  
 

120,000  
(บกศ.) 

1 ม.ค.63 - 
30 มิ.ย. 63 

2.จัดหำทรัพยำกร
กำรเรยีนรู้ ด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ี
ทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนกำร
ให้บริกำร 

3.โครงกำรเช่ำสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  

300,000 
(บกศ.) 

3.80 
คะแนน 

 

1 ต.ค.62 - 
30 ธ.ค. 62 

งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ 

2 มีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
และกำร

3. พัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรให้
ครอบคลมุพื้นท่ี

4.โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 

100,000 
(บกศ.) 

3.80 
คะแนน 

1 ต.ค.62- 
30 ส.ค. 63 

งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ 

1 ต.ค.62- 
30 ม.ิย. 63 5.โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ 

FireWall 
450,000 
(บกศ.)  
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสำรเพื่อ
สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน
กำรวิจัย และ
กำรปฏิบัติงำน 

กำรบริกำร 
 

 

3.มีกำรพัฒนำ
ระบบ
สำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
ด้ำนกำร
บริหำรจดักำร 
กำรเรยีนกำร
สอน และกำร
ปฏิบัติงำน 
 

4.พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนด้ำนกำร
บริหำรจดักำร 
กำรเรยีนกำรสอน
และกำร
ปฏิบัติงำน 

6.โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อรองรับกำร
ด ำเนินงำนต่อองค์กร 
 

2.จ ำนวนระบบ
สำรสนเทศท่ีได้รับกำร
พัฒนำ 

250,000 
(บกศ.) 

1 
ระบบ 

1 ม.ค.63  - 
30 ก.ค. 63 

-งำนวจิัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร ์  
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4. กำร
พัฒนำ
งำนวิจยั 
นวัตกรรมสู่
กำรสร้ำง
มูลค่ำและ
กำรใช้
ประโยชน์
เพื่อพัฒนำ
สังคมตำม
ศำสตร์
พระรำชำ
เพื่อพัฒนำ
ท้องถิ่น 

2.กำรให้บริกำร
ที่ทันสมัยด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล 
 

1. มกีำร
พัฒนำ
คุณภำพกำร
ให้บริกำรด้วย
นวัตกรรม
ดิจิทัล 
 

1.พัฒนำกำร
ให้บริกำรด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล 
 

1.โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI 
AtoLip 
 

1.มีระบบกำร
ให้บริกำรด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล 

100,000 
(บกศ.) 

 
 

1 ระบบ 1 ม.ค.63 - 
31 มี.ค. 63 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 
-งำน
หอสมุดกลำง 
-งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งำนวิจยัและ
พัฒนำฯ 

2.โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมดุ
อัจฉริยะ(RFID)  
 

2.ระดับควำมพึงพอใจ 
ของผู้รับบริกำรส ำนัก
วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 

250,000 
(บกศ.) 

 

3.80 คะแนน 1 ม.ีค.63 - 
30 เม.ย. 63 

3.กำรส่งเสริม
กำรให้บริกำร
และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี  
โดยใช้องค์
ควำมรู้ตำม
ศำสตร์พระรำชำ 
เพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1. มีกำร
เผยแพร่และ
บริกำร
วิชำกำร เพื่อ
สืบสำน
โครงกำรตำม
ศำสตร์
พระรำชำ สู่
กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิ 
เผยแพร่ และ
บริกำรวิชำกำร 
เพื่อสืบสำน
โครงกำรตำม
ศำสตร์พระรำชำ 
สู่กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 
 

1.โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรศึกษำของโรงเรยีน
ชนบท ตำมพระรำชด ำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำม
บรมรำช 
กุมำรี  
 

1. จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรม ตำม
พระรำชด ำร ิ
 
 

25,000 2 โครงกำร/
กิจกรรม 

 
 

ธ.ค.62 - 
31 มี.ค. 63 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 
-งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งำนวิจยัและ
พัฒนำฯ 2. ระดับควำมพึง

พอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมพระรำชด ำร ิ
 
 
 
 

3.80 
คะแนน 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

5.กำร
พัฒนำกำร
บริหำร
จัดกำร
องค์กรด้วย
หลักธรรมำภิ
บำล 

4.กำรบริหำร
จัดกำรองค์กร
ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
ตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 

1. มีกำร
บริหำรงำน 
ด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล 
2.มีกำรจัด
และเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรร
มของชุมชน
และท้องถิ่น 
 

1.ส่งเสรมิกำร
บริหำรจดักำรด้วย
หลักธรรมำภิบำล 
 
2.สบืสำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

1.โครงกำรค่ำจำ้งลูกจ้ำงช่ัวครำว
ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1. ระดับคะแนนกำร
บริหำรงำนของ
ผู้บริหำรตำมหลักธรร
มำภิบำล 
 
2. จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมที่
บุคลำกรเข้ำร่วม ทั้ง
ภำยในและภำยนอก
ส ำนัก 

1,173,708 
(บกศ.) 

3.80 คะแนน 10 ตค.62 - 
10 กย. 63 
 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 

2.โครงกำรบริหำรส ำนักงำน
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

413,660 
(บกศ.) 

1 ตค.62 - 
30 กย. 63 
 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 

3.โครงกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (โครงกำร
ย่อย ตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562 โครงกำรกำร
จัดกำรควำมรูส้ ำนักวิทยบริกำร ฯ
และโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรประกันคณุภำพฯกับ
ม.รภ.อื่นฯ และโครงกำรแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักวทิยบริกำรฯ 
เป็นต้น) 

3.ระดับคะแนนกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

113,660 
(บกศ.) 

 
 

3.80 คะแนน 1 ตค.62 – 
สค.63 
 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิเ์พื่อสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนและปฏิบตัิงำนใน
องค์กร 

4.จ ำนวนของ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ท่ี
ให้บริกำร 

375,000 
(บกศ.) 

250 License  ก.ค. 63 -งำนวิจัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ 

5.โครงกำรจดัหำวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและ
พัฒนำซอฟต์แวร ์

5.ระดับควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

10,000 
(บกศ.) 

3.80 
คะแนน 

ต.ค. 62 – 
ธ.ค.62 
 

6.โครงกำรจดัหำซอฟต์แวร์
ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

20,000 
(บกศ.) 

มี.ค.63 - 
มิ.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    7.โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อ
สนับสนุนด้ำนงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

6. ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร ์

10,000 
(บกศ.) 

ร้อยละ 90 
 

 

1 ต.ค.62 - 
30 ส.ค. 63 

งำนบริกำร
คอมพิวเตอร์
ฯ 

8.โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร(PMIS) 

495,000 
(บกศ.) 

1 ต.ค.62 - 
30 ส.ค. 63 

-งำนวิจัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ 

 3.มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรของ
ส ำนักอย่ำง
ต่อเนื่อง 

3.ส่งเสรมิกำร
พัฒนำบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

9.โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) 
 

7. บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีได้รับกำร
พัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้
และทักษะในวิชำชีพ

20,000 
(บกศ.) 

ร้อยละ 
85 
 
 

ธ.ค.62 - 
มี.ค. 63 
 
 

-งำนวิจัยและ
พัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยฯ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมำณ 
(บำท) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2563 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 10.โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ทั้งในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
8. บุคลำกรสำย
สนับสนุนผ่ำนกำร
อบรมภำษำ 
ต่ำงประเทศตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

90,140 
(กศ.ปช.) 

 
 
 

 

 
 
 

-งำนบริหำร
และธุรกำร 
 

  4.มีกำร
อนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

4.ส่งเสรมิและ
สนับสนุนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

11. โครงกำรบริหำรจัดกำร
หอสมุดกลำง 
(งบบกศ.) 
 
 

9.จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

120,000 
(บกศ.) 

2 โครงกำร/
กิจกรรม 

ธ.ค.62 - 
30 ส.ค. 63 

-งำน
หอสมุดกลำง 
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แผนปฏิบัตริาชการ 2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ส่วนที่  3 
แผนงำนและโครงกำร 

 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน  เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  จ ำแนกตำมงบประมำณของแผนงำนที่ได้รับกำรจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

งบประมำณ 
   งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   รวมทั้งหมด          4,478,228 บำท  
แบ่งเป็น 

-  งบประมำณบ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.)    4,226,028 บำท 
-  งบประมำณจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.)                90,140  บำท 
-  งบประมำณแผ่นดิน                  162,060 บำท 
 

 งบประมำณ  จ ำแนกตำมหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร  ทั้งสิ้น         4,478,228 บำท 
 

ประเภท 
ของเงิน

งบประมำณ 

หมวดค่ำ
วัสดุ 

หมวดค่ำ
ครุภัณฑ์/ 

รำยจ่ำยอื่น 

หมวด 
ค่ำใช้สอย 

หมวด 
ค่ำจ้ำง 

หมวด 
ค่ำตอบแทน 

หมวดค่ำ 
สำธำร 
ณูปโภค 

รวม 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

162,060 - - - - - 162,060 

งบบ ำรุง
กำรศึกษำ 

408,660 55,000 1,477,568 1,117,800 16,000 1,151,000 4,226,028 

งบ กศ.ปช. - - 90,140 - - - 90,140 
 

 
รวม 

570,720 55,000 1,567,708 1,117,800 16,000 1,151,000 4,478,228 

 

 
 
 

โครงกำรและกิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ.  2563 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 จำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ได้น ำไปจัดท ำโครงกำรและกิจกรรม เพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและพัฒนำบุคลำกรของส ำนัก  
ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น  จ ำแนกตำมโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 งบประมำณ  จ ำแนกตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 

ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

1 โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรยีนรู ้
 

162,060   งำนหอสมุดกลำง 

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรหอสมดุกลำง   120,000 งำนหอสมุดกลำง 

3 โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLip 
 

  100,000 งำนหอสมุดกลำง 

4 โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) 
 

  250,000 งำนหอสมุดกลำง 

5 โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWell 
 

  450,000 งำนบริกำรคอมฯ 

6 โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง   300,000 งำนบริกำรคอมฯ 
 

7 โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตและกำรสื่อสำร 

  100,000 งำนบริกำรคอมฯ 

8 โครงกำรจดัหำวัสดุเพื่อสนับสนุนดำ้นงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  10,000 งำนบริกำรคอมฯ 

9 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 90,140  งำนบริหำรและ
ธุรกำร 

10 โครงกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว ของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  1,173,708 งำนบริหำรและ
ธุรกำร 

11 โครงกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  113,660 งำนบริหำรและ
ธุรกำร 

12 โครงกำรบริหำรส ำนักงำน ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  413,660 งำนบริหำรและ
ธุรกำร 

13 โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำของโรงเรยีนในชนบท ตำม
พระรำชด ำริสมเดจ็พระรำชสุดำฯ สยำมบรม 
รำชกุมำร ี

  25,000 งำนบริหำรและ
ธุรกำร 

14 โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสทิธ์ิส ำหรับ
นักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 

  375,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์

15 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

  20,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ 

16 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
รองรับกำรด ำเนินงำนต่อองค์กร 
 

  250,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ฯ 
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แผนปฏิบัติราชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ล ำดับที ่  

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ/จ ำนวน 

 

 

หมำยเหตุ 
แผ่นดิน กศ.ปช. บกศ.  

17 โครงกำรจดัหำวัสดุเพื่อสนับสนุนดำ้นงำนวิจัย
และพัฒนำซอฟต์แวร ์

  10,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์

18 โครงกำรจดัหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 

  20,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์

19 โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร 
(PMIS) 
 

  495,000 งำนวิจัยและพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์

 

รวมทุกกิจกรรม 
 

162,060 90,140 4,226,028 4,478,228 
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แผนปฏิบัตริาชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อยกระดับพัฒนำคุณภำพบัณฑิต  
     และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

1. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

  2. จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ทันสมัย 

เพื่อสนับสนุนกำรให้บริกำร 

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

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (งบแผ่นดิน) 
2. โครงกำรบริหำรจัดกำรหอสมุดกลำง 

3. โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ   งบประมำณแผ่นดิน 

 
1. ช่ือโครงกำร  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้  
2. หน่วยงำนรับผดิชอบ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ  

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร โทรศัพท ์  2805 
(2)  อำจำรย์ศรัญญำ ตรีทศ  โทรศัพท ์  6110 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 3 กำรเพิม่คุณภำพบัณฑติให้มสีมรรถนะตำมบริบทที่เปลีย่นแปลง 
เป้ำประสงค์ : ที ่3  พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้เปน็สิ่งสนับสนุน 
ตัวช้ีวัด : ที่ 12 ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยตีำมเกณฑ ์

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน  
 

6. หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษำ 

อำจำรย์ บุคลำกร ของมหำวิทยำลัยและประชำชนท่ัวไปท่ีสนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวิจัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือต ำรำ งำนวิจัย หนังสือ
อ้ำงอิง วำรสำร นิตยสำร หนังสือพิมพ์ไว้บริกำรในห้องสมุด ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย   และจัดหำวัสดุในกำร
ด ำเนินงำน  ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ วัสดุด้ำนงำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ วัสดุด้ำนซ่อมและบ ำรุงรักษำหนังสือ วัสดุสื่อโสตทัศน์ 
วัสดุ RFID และวัสดุด้ำนกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ดังนั้น งำนหอสมุดกลำง จึงขอ
เสนอโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้  เพื่อกำรด ำเนินงำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

7. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้กับอำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกร  
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ 

นักศึกษำ และบุคลำกร 
 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้เพื่อสนบัสนุน
กำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัย 
 

คณะ   5  5 คณะ 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรทรพัยำกรกำรเรียนรู้ 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       

จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู ้ ประเภท   3  3 ประเภท 
จัดหำวัสดุอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำร
สนับสนุนกำรเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร   5  5 รำยกำร 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนห้องสมุด  

คะแนน   3.80  3.80 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       

1. ……..       
 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลำคม 2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563         

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 162,060  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ

- ค่ำวัสดุทรัพยำกรกำรเรียนรู้  
 
 
 
- ค่ำวัสดุอื่น ๆ 
 
 

 
132,000 

 
 
 

30,060 

 
จัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ส ำหรบันักศึกษำ 
คณำจำรย์ ของมหำวิทยำลยั ท้ัง 5 คณะ  เช่น ค่ำ
หนังสือต ำรำ วำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 
และ e-book เป็นเงินรวม 132,000 บำท 
- ค่ำวัสดุทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น วัสดุ
ส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุไฟฟ้ำ  วัสดุ
ซ่อมแซมหนังสือ เป็นต้น เป็นเงินรวม 30,060 บำท 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   

3 งบลงทุน   

3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
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4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

 
 

12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1. ขออนุมัติโครงกำร 
2. ประชุมคณะท ำงำน 

            

ขั้นด ำเนินกำร (D)  
1. เสนอรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. คัดเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงกำร 
2. จัดท ำรำยงำนสรุปโครงกำร 

            

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
1. น ำผลกำรประเมิน ขอ้เสนอแนะ
มำพัฒนำและปรับปรุงในกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

            

 
 

13.แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
         งบประมำณ   162,060     (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหกสิบบำทถ้วน)       

ขั้นตอนวิธีกำร/
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. 

จัดซื้อ 
ทรัพยำกร    
กำรเรยีนรู ้

45,000 117,060   
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ    งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ บกศ. 

 
1. ช่ือโครงกำร  บริหำรจดักำรงำนหอสมุดกลำง 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร  โทรศัพท ์  2805 
(2)  อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ   โทรศัพท ์  6110 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 3 กำรเพิม่คุณภำพบัณฑติให้มสีมรรถนะตำมบริบทที่เปลีย่นแปลง 

   เป้ำประสงค์ : ที่ 3. เพิ่มคุณภำพบัณฑิตใหม้ี  สมรรถนะตำมบรบิทที่เปลี่ยน  
 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนบัสนุน 
     ตัวช้ีวัด : ที่ 12. ร้อยละผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยตีำมเกณฑ ์

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  และประชำชนท่ัวไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวิจัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำ มุ่งเน้นพัฒนำหอสมุดกลำงให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ห้องสมุดเป็นงำนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับบุคลำกร กำรเงิน 
พัสดุและงำนเทคนิคของห้องสมุด ส่วนประกอบดังกล่ำว จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ
และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด รวมถึงกำรพัฒนำห้องสมุดตำมแนวทำงของกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจำกจะ
เป็นแหล่งรวมสำรสนเทศทั้งสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ำใช้ได้ศึกษำค้นคว้ำ อย่ำงหลำกหลำยตำมอัธยำศัย และรับ
ข่ำวสำรที่ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ แล้วยังต้องมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลงังำนและสิง่แวดล้อม จัดบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมปลกูฝัง และเสริมสรำ้งนิสัยรกั
กำรอ่ำน ให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดหำวัสดุต่ำงๆ ที่
เหมำะสม มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
7.  วัตถุประสงค ์
    1) เพื่อให้กำรบริหำรงำน งำนหอสมุดกลำงมีควำมสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
   2) เพื่อจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้และวสัดุอื่นๆ ท่ีสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ให้มปีระสิทธิภำพเพิม่ขึ้น 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 

จัดหำวัสดุทรัพยำกรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 
และวัสดุอื่น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร 10    10 รำยกำร 

กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

2. โครงกำรบริหำรจัดกำรหอสมดุกลำง  
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมำณ รวม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
จัดหำวัสดุทรัพยำกรสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ และวสัดุอื่น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร 10    10 
รำยกำร 

กิจกรรมส่งเสริมด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 1    1 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนห้องสมุด 

คะแนน 3.80    3.80
คะแนน 

มีกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 2    2 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตลุำคม 2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563     

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 120,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน 

-  
8,000 - ค่ำสมนำคณุกำรตรวจประเมินหอ้งสมุดสเีขียว  

2.1.2 ค่ำใช้สอย 
- กิจกรรมตรวจประเมินสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

 
19,000 

 
 
 
 
 
 
 

ค่ำด ำเนินกำรตรวจประเมินห้องสมุดสเีขียว ดังนี ้
- ค่ำเดินทำง 345x4x2x2= 5,520 
- ค่ำที่พัก 1,450x4 = 5,800 
- ค่ำเอกสำรด ำเนินกำร =1,520 
- ค่ำเบี้ยเลีย้ง 240x2x2 = 960 
- ค่ำอำหำรว่ำง 40x25x2 =2,000 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 80x40 = 3,200 
- กิจกรรมส่งเสรมิและให้ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม = 15,000 
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- กิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์พลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรูด้้ำน
ห้องสมุด 

61,000 
 
 
 

20,000 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้กำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์จำก
วัสดุเหลือใช้ = 30,000 
- จัดกิจกรรมโครงกำร แยกขยะ ลดโลกร้อน =16,000 
 
- จัดกิจกรรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล e-book = 10,000 
- จัดกิจกรรมกำรเขียนบรรณำนุกรม = 10,000  

2.1.3 ค่ำวัสด ุ
- วัสดุส ำนักงำน 
 

 
12,000 

 
- จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม
เอกสำร 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

 
12. แผนกำรด ำเนินงำน 
 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1. ขออนุมัติโครงกำร 
2. ประชุมคณะท ำงำน 

            

ขั้นด ำเนินกำร (D)  
1. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้
วัสดุภำยในงำน 
2. คัดเลือกวัสดุที่มีควำม
จ ำเป็น 
3. จัดซื้อวัสด ุ

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงกำร 
2. จัดท ำรำยงำนสรุป
โครงกำร 

            

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมิน (A) 
1. น ำผลกำรประเมิน 
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ข้อเสนอแนะมำพัฒนำและ
ปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน
ครั้งต่อไป 

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

         งบประมำณ   120,000   บำท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)       
ขั้นตอนวิธีกำร/

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. 
จัดซื้อวัสดุใน
กำรบริกำร
จัดกำรและ
พัฒนำ
หอสมุดกลำง 
 

25,000 35,000 50,000 10,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน   งบประมำณเงนิรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
1. ช่ือโครงกำร เช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนบริกำรคอมพิวเตอรฯ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร  โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2805 
(2) อำจำรย์ฐิณำภณัฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2841 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที ่3 กำรเพิม่คุณภำพบัณฑติให้มสีมรรถนะตำมบริบทที่เปลีย่นแปลง 

   เป้ำประสงค์ ท่ี 2. มีบัณฑิตทีม่ีศักยภำพด้ำนวิชำกำร คณุธรรม จริยธรรม รูร้ักสำมัคคี และเป็นผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง
สู่ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ : 3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนบัสนุน 

 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักกำรและเหตุผล 
   เนื่องจำก ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ให้ดูแลและพัฒนำกำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตเพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรสืบค้น ข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้ปริมำณเพิ่มมำกข้ึนและเส้นทำงกำรเช่ือมโยงสู่เครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตภำยนอกมีเพียงเส้นทำงหลักเส้นทำงเดียว เมื่อเส้นทำงดังกล่ำวหยุดท ำงำนอันเนื่องมำจำกสำเหตุของผู้ให้บริกำร
เอง ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ตได้ 
   ดังนั้น เพื่อให้กำรบริกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย สำมำรถด ำเนินกำรให้ บริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศขอด ำเนินโครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อเช่ำสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตจำกผู้ให้บริกำร AIS ซึ่งมีกำรท ำสัญญำต่อเนื่องจ ำนวน 3 ปี เริ่มสัญญำปี 2562 ถึงปี 2564  
 

7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อจัดหำเส้นทำงอินเทอร์เนต็ รองรับกำรให้บริกำรอินเทอร์เนต็ 
(2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ต ท้ังกำรเข้ำใช้งำนภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลยั 
(3) เพื่อขยำยเส้นทำง กำรให้บริกำรอินเทอร์เนต็ที่มีจ ำนวนกำรใช้บริกำรมำกยิ่งข้ึน 
 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1. ได้สญัญำณอินเทอร์เนต็รองรับกำรใช้
ให้บริกำร 
 

วงจร  
  

1 
  

1 

 

3. โครงกำรเช่ำสัญญำณอินเทอร์เนต็ควำมเรว็สูง 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวชี้วดัเชิงปริมำณ       
1. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับประโยชน์
ภำยในมหำวิทยำลัย 

คน   8,949  8,949 

2. จ ำนวนบุคลำกร อำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี 
ที่ได้รับประโยชน์ภำยในมหำวิทยำลัย 

คน   709  709 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตภำยใน
มหำวิทยำลยั 

คะแนน   3.80  3.80 

 

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลำคม    2562     สิ้นสุด  กันยำยน    2563 
     

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน   
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค       300,000  

 
ค่ำเช่ำสัญญำณวงจรอินเทอร์เนต็
ควำมเร็วสูง 

3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
- ประเมินโครงกำร 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  300,000 บำท 

            หน่วยนับ : บำท 
ขั้นตอนวิธีกำร/

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. 
ด ำเนินกำรสอบรำคำ
เช่ำวงจรอินเทอร์เน็ต 

 300,000           
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและ  
     รองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

3. พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้ครอบคลุมพ้ืนที่
กำรบริกำร 

   

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 และกลยุทธ์ ที่ 3  จ ำนวน  2 
โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัย 

  2.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWall 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
1. ช่ือโครงกำร บ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนบริกำรคอมพิวเตอรฯ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร  โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2805 
(2) อำจำรย์ฐิณำภณัฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท0์56-717100 ต่อ 2841 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที ่3 กำรเพิม่คุณภำพบัณฑติให้มสีมรรถนะตำมบริบทที่เปลีย่นแปลง 

    เป้ำประสงค์ ท่ี 2. มีบัณฑิตทีม่ีศักยภำพด้ำนวิชำกำร คณุธรรม จริยธรรม รูร้ักสำมัคคี และเป็นผู้น ำกำรเปลีย่นแปลง
สู่ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ : 3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนบัสนุน 
  ตัวช้ีวัด : ที่ 12 ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยตีำมเกณฑ ์

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักกำรและเหตุผล 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ให้ดู แลและพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำร ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีกำรใช้บริกำรตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังนั้นเพื่อให้กำรใช้งำน
ด้ำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ให้สำมำรถรองรับกำรใช้งำนได้ ส ำนักวิทยบริกำร
จึงได้จัดท ำโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้อุปกรณ์ในระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงที่ต่อเนื่อง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 

 

7. วัตถุประสงค ์
  (1) เพื่อบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ทั้งระบบสำยและไร้สำยท่ีท ำหน้ำที่เช่ือมโยงเครอืข่ำย จำก
ศูนย์กลำง DATA Center อำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรนเทศ ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆภำยในมหำวิทยำลัย 
  (2) เพื่อรองรับกำรใช้บริกำรของอำจำรย์ บุคลำกร รวมถึงบุคคลภำยนอกที่ต้องกำรใช้งำนระบบ สำมำรถใช้บริกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ำย
อินเทอร์เนต็ภำยในมหำวิทยำลัย 
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8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 

1. ครุภัณฑ์ส ำหรับงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสำรโทรศัพท์ ภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบรูณ ์

รำยกำร 5     5 
รำยกำร 

2. ร้อยละของผลกำรด ำเนินโครงกำรจัดซื้อ
วัสดุส ำหรับซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต และระบบสื่อสำร
โทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลยั 

ร้อยละ  100    ร้อยละ 
100 

 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ ปีงบประมำณ รวม 
 พ.ศ. 

2563 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. ....  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1. ครุภัณฑ์ส ำหรับงำนบ ำรุงรักษำอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และระบบสื่อสำรโทรศัพท์ ภำยใน
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏเพชรบรูณ์ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร 4    4 

2. ร้อยละของผลกำรด ำเนินโครงกำรใช้
จ่ำยงบประมำณจดัซื้อวัสดุส ำหรับซ่อม
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสำรโทรศัพท์
ภำยในมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 100    100 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตภำยใน
มหำวิทยำลยั 

คะแนน 3.80    3.80 

ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรซ่อม
บ ำรุงคอมพิวเตอร์ และระบบเครอืข่ำย
อินเทอร์เน็ต ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 80    80 

ระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรซ่อม
บ ำรุง ระบบสื่อสำรโทรศัพท์ไม่น้อยกว่ำ 
 

ร้อยละ 80    80 

 
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี  เริม่ต้น 1 ตุลำคม  2562     สิ้นสุด  30 กันยำยน    2563 
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11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 50,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ

-  
50,000 ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย

อินเทอร์เน็ตและระบบสื่อสำรโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 20 รำยกำร 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน 50,000  
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์

1. อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ (L2 
Switch) ขนำด 8 ช่อง  
2.อุปกรณ์แปลงสัญญำณ
อินเทอร์เน็ต Media 
Convertor 
3. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 
800 VA จ ำนวน  2 เครื่อง 
4. เครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
  

15,000 
 
 

16,000 
 
 

5,000 
 

14,000 

1. อุปกรณ์กระจำยสญัญำณ (L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง  
จ ำนวน 3 เครื่อง 
งบประมำณ 15,000 บำท 
2.อุปกรณ์แปลงสัญญำณอินเทอร์เน็ต Media Convertor 
จ ำนวน 4 เครื่อง งบประมำณ 16,000 บำท 
 
3.เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่อง 
งบประมำณ 5,000 บำท 
4. เครื่องดูดฝุ่น ขนำด 25 ลิตร 
จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 14,000 บำท 

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร 
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1. ขออนุมัติโครงกำร 
2. ประชุมคณะท ำงำน 

            

ขั้นด ำเนินกำร (D)  
1. ส ำรวจควำมต้องกำร วัสดุ
และครภุณัฑ ์
2. คัดเลือกคณุสมบัติครุภณัฑ์
ที่ต้องกำร 
3. ด ำเนินกำรจดัซื้อวัสดุและ
ครุภณัฑ์ ตำมระเบียบพัสด ุ

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงกำร 
2. สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

            

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมิน (A) 
1. น ำผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร และ
ข้อเสนอแนะมำพัฒนำและ
ปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน
ครั้งต่อไป 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

         งบประมำณ   100,000  (หนึ่งแสนบำทถ้วน)       

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
จัดหำครภุณัฑ์ส ำหรับงำน
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตและ
ระบบสื่อสำรโทรศัพท์ ภำยใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ ์
 

50,000   20,000 20,000 10,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
1. ช่ือโครงกำร  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWall  
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  นำงสำวฐิณำภัณฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท์  081-8277944 
(2)  นำยธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์   โทรศัพท์  088-1519978     

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพิ่มคณุภำพบณัฑิตใหม้ีสมรรถนะตำมบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ :ท่ี 3 : พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรยีนรู้เป็นสิ่งสนับสนุน 
เป้ำประสงค์ ที่ 3 : เพิ่มคุณภำพบณัฑิตใหม้ี  สมรรถนะตำมบรบิทที่เปลี่ยน แปลง 
ตัวช้ีวัด ท่ี 12 :  ร้อยละผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มคีวำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยตีำมเกณฑ ์

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจำก ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ให้ดูแลและพัฒนำระบบ
กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีกำรใช้บริกำรตำมหน่วยงำนต่ำงๆ 
 ดังนั้นเพื่อให้กำรใช้งำนด้ำนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ส ำนักวิทยบริกำรจึงได้จัดท ำโครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สำมำรถตรวจจับกำรบุกรุกและภัยคุกคำมต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

7.  วัตถุประสงค ์
  (1)  เพื่อด ำเนินกำรต่ออำยุกำรอับเดทข้อมูลภัยคุกคำมต่ำงๆ จำกฐำนข้อมูลที่อุปกรณ์ของระบบต้องกำร 
   (2)  เพื่อก ำหนดรูปแบบกำรป้องกันกำรบุกรุกและภัยคุกคำมต่ำงๆ บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในมหำวิทยำลยั  
 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

มีกำรบ ำรุงรักษำและกำรอับเดทข้อมูลกำรบุก
รุกเครือข่ำยของอุปกรณ ์

ระบบ 
 
 

- 
 

  1 
 

1 ระบบ 

 

2.  โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบ FireWall 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ.  
2560 

พ.ศ.  
2561 

พ.ศ 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1.มีกำรบ ำรุงรักษำและกำรอับเดทข้อมูล
กำรบุกรุกเครือข่ำยของอุปกรณ ์

ระบบ 
 
 

- 
 

  1 
 

1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
1.ควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้ำนบริกำรคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยอินแทอร์เนต็ภำยในมหำวิทยำลัย                  

คะแนน -   3.80 3.80 
คะแนน 

 

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ปี  เริ่มต้น 1 ตลุำคม 2562  สิ้นสุด 30 กันยำยน 2563 

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน   
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 450,000 ค่ำบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย 

(MA Firewall) ประจ ำปี 2563 
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

รวม 450,000  
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
-ส ำรวจค่ำใช้จ่ำยกำร
บ ำรุงรักษำระบบ 
-จ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำระบบ 

            

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
- ประเมินโครงกำร 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  450,000  บำท 

              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ด ำเนินงำนใช้งบประมำณ
ตำมระเบียบพสัด ุ
 

            

 

450,000  
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ 
     เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและ  
     รองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

 
กลยุทธ ์

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนด้ำนบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน 

   

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 1 และกลยุทธ์ ที่ 4  จ ำนวน  1 
โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรองรับกำรด ำเนินงำนต่อองค์กร 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน   งบประมำณเงนิรำยได้ ระบุ บกศ 
 

1. ช่ือโครงกำร  ปรับปรุงพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนต่อองค์กร    
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นำงวรณภสัร์ ปรำบพำลำ   โทรศัพท์  092-7936235   

4. ควำมสอดคล้อง 
  ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร ์                  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์ ที่ 3 : มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 กลยุทธ์ ท่ี 3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 จ ำนวนระบบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6.  หลักกำรและเหตผุล 

ปัจจุบันมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ได้น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อน ำมำใช้
สนับสนุน กำรเรียนกำรสอน  กำรบริหำร  และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยให้ด ำเนินไปได้อย่ำงรวดเร็ว  สำมำรถตอบสนองต่อ
สังคมภำยนอก รองรับกำรเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งปัจจุบันยังคงพบว่ำ  ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมกำรท ำงำนดังกล่ำว อีกทั้งพบว่ำกฎ ระเบียบ และค ำสั่ง ท่ีออกมำใหม่ ส่งผลกระทบให้ต้องมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ระบบให้สอดคล้องนั้น เพื่อเป็นกำรปรับตัวให้ทันควำมเปลี่ยนแปลงของผลกระทบในหลำย ๆ ด้ำน เพิ่มประสิทธิภำพให้กับ
หน่วยงำน และสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย   

ดังนั้น งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ฯ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศขึ้น ทั้งในส่วนของระบบงำนเดิมที่ยังไม่สำมำรถให้ข้อมูลหรือท ำงำนไดต้ำมตอ้งกำร หรือมีขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อน ให้
สำมำรถด ำเนินงำนที่เหมำะสมต่อองค์กรมำกยิ่งขึ้น และในส่วนของระบบที่จ ำเป็นต้องพัฒนำใหม่ เพื่อน ำระบบสำรสนเทศใน
องค์กรตลอดจนพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มีควำมสมบูรณ์ และสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมกำรท ำงำนท้ังในด้ำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน  กำรบริหำร  และกำรวิจัย ยิ่งข้ึน 
7.  วัตถุประสงค ์

1 ) เพื่อดูแล บ ำรุงรักษำ ปรับปรุง พัฒนำระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องและรองรับต่อกำรท ำงำนขององค์กร  
2) เพื่อให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยได้ใช้ระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย ตำมนโยบำยและภำระงำนของ

มหำวิทยำลยัได้อย่ำงเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภำพ 
8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

- มีระบบที่ได้รับกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 
และปรับปรุงพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 

ระบบ  2   2 

 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนต่อองค์กร 
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9.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
- มีระบบที่ได้รับกำรดูแล บ ำรุงรักษำ 

และปรับปรุงพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 
ระบบ  2   2 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ คะแนน  4.25   4.25 

 
10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลำคม  2562    สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563 
 
11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จำ่ย 
ล ำดับ

ที ่
งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 

1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 250,000 เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบให้รองรับ

กับกำรท ำงำนขององค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 250,000  
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงนิอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขัน้ตอนวิธีกำร/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. 
- วิเครำะหร์ะบบท่ี
จ ำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนำ
เพิ่มเตมิเพื่อให้รองรับกับ
กำรท ำงำนขององค์กร 

            

- ด ำเนินกำรปรบัปรุง/
พัฒนำระบบ 

            

- ทดสอบระบบก่อนน ำไปใช้
งำนจริง 

            

- ให้ควำมรู้กำรใช้งำนระบบ             
- น ำไปใช้งำนจริง             

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

             หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
- วิเครำะหร์ะบบท่ี
จ ำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนำ
เพิ่มเตมิเพื่อให้รองรับกับ
กำรท ำงำนขององค์กร 

            

- ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข
ระบบ 

            

- ทดสอบระบบก่อนน ำไปใช้
งำนจริง 

            

- ให้ควำมรู้กำรใช้งำนระบบ             
- น ำไปใช้งำนจริง             

 

250,000 บำท 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 2 กำรให้บริกำรทีท่ันสมัย 
                        ดว้ยนวัตกรรมดิจิทัล 

 
กลยุทธ ์

                 1. พัฒนำกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
   

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 2 และกลยุทธ์ ที่ 1  จ ำนวน  2 
โครงกำร ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AtoLip 
2. โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID) 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงกำร  บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร โทรศัพท ์  2805 
(2)  อำจำรย์ศรัญญำ ตรีทศ  โทรศัพท ์  6110 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ : ที่ 3  มีระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำร ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
กลยุทธ์ ท่ี 3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตุผล 
 ภำรกิจของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  คือกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  
โดยห้องสมุดมีหน้ำที่ในกำรคัดเลือก  จัดหำจัดหมวดหมู่  ท ำรำยกำร และเผยแพร่สำรสนเทศ ตลอดจนเอื้ออ ำนวยในกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศจำกแหล่งสำรสนเทศอื่นๆ ดังนั้นกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรบริ หำร กำรจัดกำรกับทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดเพื่อเอื้ออ ำนวยต่อกำรให้บริกำรผู้ใช้และพัฒนำห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภำพ  จึงได้มีกำรน ำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เข้ำมำใช้ในงำนบริกำรจัดกำรห้องสมุด ตั้งแต่งบประมำณปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ที่จะช่วยให้กำรจัดระบบกำรจัดเก็บ กำรค้นหำ และกำรเผยแพร่สำรสนเทศของ
ห้องสมุดให้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว จึงได้จัดโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพมำกขึ้น 

 

7. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีควำมถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ได้อยำ่งสะดวกรวดเร็ว 

 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib 

ระบบ   1  5 คณะ 

 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ 
WALAI AtoLip 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1. บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอตัโนมัติ 
WALAI AutoLib 

ระบบ   1  1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนห้องสมุด ท่ีไดร้ับกำรจดัหำ 

คะแนน   3.80  3.80
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลำคม 2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563         

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 100,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 

- ดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอตัโนมัติ  
WALAI AutoLib 

 
100,000 

 
ค่ำดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib ระยะเวลำ 12 เดือน จ ำนวน
เงิน 100,000 บำท 

2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ             
วำงแผนกำรด ำเนินงำน             
ด ำเนินงำนตำมแผน             
สรุปผลกำรด ำเนินงำน             

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

         งบประมำณ   100,000     (หนึ่งแสนบำทถ้วน)       

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ด ำเนินกำรติดต่อบริษัท     
ด ำเนินตำมขั้นตอน
ข้อตกลง 

    

ตรวจรับกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ

   100,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงกำร  บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัจฉรยิะ(RFID) 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร โทรศัพท ์  2805 
(2)  อำจำรย์ศรัญญำ ตรีทศ  โทรศัพท ์  6110 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ : ที่ 3  มีระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำร ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
กลยุทธ์ ท่ี 3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัด : ที่ 4 จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักกำรและเหตุผล 
 ภำรกิจของห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ  คือกำรสนับสนุน ส่งเสริม กำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย  
โดยห้องสมุดมีหน้ำที่ในกำรคัดเลือก  จัดหำจัดหมวดหมู่  ท ำรำยกำร และเผยแพร่สำรสนเทศ ตลอดจนเอื้ออ ำนวยในกำร
เข้ำถึงสำรสนเทศจำกแหล่งสำรสนเทศอื่นๆ ดังนั้นกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรบริหำร กำรจัดกำรกับทรัพยำกร
สำรสนเทศของห้องสมุดเพื่อเอื้ออ ำนวยต่อกำรให้บริกำรผู้ใช้และพัฒนำห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภำพ  จึงได้มีกำรน ำระบบ
ห้องสมุดอัจฉริยะ(RFID) เข้ำมำใช้งำนควบคู่กับระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิWALAI AutoLib ในกำรด ำเนินบริกำรจัดกำรห้องสมุด 
ระบบ RFID มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ท่ีจะช่วยให้กำรจัดระบบกำรจัดเก็บ กำรค้นหำ และกำรเผยแพร่สำรสนเทศของห้องสมุดให้
ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว จึงได้จัดโครงกำรบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัจฉริยะ(RFID) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรให้บริกำรให้มีคุณภำพมำกขึ้น 

 

7. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบห้องสมุดอัจฉริยะ(RFID) ให้มีควำมถูกต้องรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บรกิำรแก่ผู้ใช้ได้อยำ่งสะดวกรวดเร็ว 

 
8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุอัจฉริยะ
(RFID) 
 

ระบบ   1  1 ระบบ 

 

2. โครงกำรบ ำรุงรักษำห้องสมดุอัจฉริยะ (RFID) 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1. บ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอัจฉริยะ 
(RFID) 

ระบบ   1  1 ระบบ 

ตวัช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนห้องสมุด  

คะแนน   3.80  3.80
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร  1   ปี  เริ่มต้น  1 ตุลำคม 2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563         

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 250,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 

- ดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุดอจัฉริยะ(RFID) 
 

250,000 
 
ค่ำดูแลบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุ
อัจฉริยะ(RFID) ระยะเวลำ 12 เดอืน 
จ ำนวนเงิน 250,000 บำท 

2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ             
วำงแผนกำรด ำเนินงำน             
ด ำเนินงำนตำมแผน             
สรุปผลกำรด ำเนินงำน             

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

         งบประมำณ   250,000     (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)       

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ด ำเนินกำรติดต่อบริษัท     
ด ำเนินตำมขั้นตอน
ข้อตกลง 

    

ตรวจรับกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัต ิ

   250,000 
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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 3  กำรส่งเสรมิกำรให้บริกำร สืบสำนโครงกำรอัน 
    เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และถ่ำยทอดเทคโนโลยี  
    โดยใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริกำรวิชำกำร เพื่อสืบสำนโครงกำรตำมศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
  

  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 1  
จ ำนวน  1 โครงกำร   ดังนี้ 

 

    1. โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนชนบท 
        ตำมพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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โครงกำรของบประมำณ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.) 
 
1. ช่ือโครงกำร  เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนในชนบท ตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
                   สยำมบรมรำชกุมำรี  
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ   งำนวิจัยและพัฒนำซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ  

(1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ    โทรศัพท์  092-7936235 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร ์                  
เป้ำประสงค์ที่ 4 : มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธ์ที่ 6 : สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำรตำมหลักธรรมำภบิำล 
ตัวช้ีวัดที่ 6 : จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6. หลักกำรและเหตุผล 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงมีสำยพระเนตรอันยำวไกล ในอันที่จะน ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต และเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชน ทรงเจริญรอยตำมเบื้องพระยุคล
บำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหลำยรูปแบบในโครงกำรพัฒนำ เพื่อน ำควำมร่มเย็น
เป็นสุขให้เกิดแก่ประชำชนชำวไทย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และ
ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรและกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของเด็กไทยในชนบท เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยำบำล ผู้ด้อยโอกำส ผู้
พิกำร ให้ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นองค์กรกำรศึกษำที่มีพันธกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสู่สังคมไทย  
มุ่งเน้นพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรศึกษำตลอดชีวิตแบบดิจิทัล เน้นกำรใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ ผู้เรียน ผู้สอน ประชำชนท่ัวไป ได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ และกำรเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่ำง
ทั่วถึง ตอบสนองควำมต้องกำรของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภำพที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ดั ดังนั้น เพื่อเป็น
กำรสนองพระรำชปณิธำนของพระองค์ จึงได้น้อมน ำสืบสำนโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีมำใช้ขึ้น โดยจัดโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนในชนบท ตำม
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ขึ้น เพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำคุณภำพและศักยภำพของ
เด็กไทยในชนบทต่อไป 
 

1. โครงกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำของโรงเรียนชนบท 
ตำมพระรำชด ำริ สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
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7. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนำคณุภำพด้ำนกำรศึกษำของนักเรยีนผู้ด้อยโอกำส โดยน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2) เพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมด้ำนกำรศึกษำในสังคม 
 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

นักเรียนท่ีด้อยโอกำสในชนบท  
คน  

 
30 

   
30 

     
 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
นักเรียนท่ีด้อยโอกำสสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

ร้อยละ 

 

 
 

 
60 
 

 
 

 
60 
 

 
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1      ปี  เริ่มต้น  1 ตุลำคม  2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563      
11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 25,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 20,000 เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร อำทิ เช่น อำหำรว่ำง

และอำหำรกลำงวัน ค่ำพำหนะ 
2.1.3 ค่ำวัสด ุ 5,000  เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 3 กิจกรรม 

อำทิเช่น 
- ค่ำกระดำษA4 
- ค่ำวัสดุทำงกำรศึกษำ 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค    

3. งบลงทุน   

3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   

4 เงินอุดหนุน   
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4.1 รำยกำร...(ระบุ)   

4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5. งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

 
12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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.จัดเตรยีมควำมพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนุญำตด ำเนินโครงกำร             
3. ส ำรวจผูเ้ข้ำรับกำรอบรมฯ             
4. จัดกำรอบรม             
5. ประเมินผลโครงกำร             

 

13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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.จัดเตรยีมควำมพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนุญำตด ำเนินโครงกำร             
3. ส ำรวจผูเ้ข้ำรับกำรอบรมฯ             
4. จัดกำรอบรม             
5. ประเมินผลโครงกำร             

 
 

 
 

25,000  
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 ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
                                               และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 

   1. ส่งเสริมกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
   2. สืบสำนประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 

  มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 1  จ ำนวน  12 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 
    

 1. โครงกำรค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 2. โครงกำรบริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 3. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4. โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน 
     ในองค์กร  
 5. โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ 
 6. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
             เพื่อกำรบริหำร 
 7. โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
(PMIS) 

8. โครงกำรจัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 
 

1. ช่ือโครงกำร ค่ำจ้ำงลูกจำ้งช่ัวครำว  ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2. หน่วยงำนรับผดิชอบ งำนบริหำรและธุรกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร   โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท์ 056-717153 

4. ควำมสอดคล้อง 
 ผลผลติ  :   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
 ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ : ที่ 1 มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถบริหำรงำนท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด : ที ่1 ระดับคะแนนกำรบริหำรงำนของผู้บรหิำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก        กิจกรรมรอง          กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตผุล 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัย 
ของอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  มีหน่วยงำนในสังกัด จ ำนวน 4 งำนคือ งำน
บริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องม ีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทั้ง 4 หน่วยงำน
ดังกล่ำว  และเพื่อพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นศูนย์กลำงเครือข่ำยกำรศึกษำค้นคว้ำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

7. วัตถุประสงค์ 
จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรและพัฒนำงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมำณ 
รวม พ.ศ.

2561 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1.จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

อัตรำ 
 

- - 12 
 
 

- 
 

12 อัตรำ 

2. ลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับค่ำประกันสังคม 
 

อัตรำ 
 

- - 12 
 

- 
 

12 อัตรำ 

 

1. โครงกำรค่ำจ้ำงช่ัวครำวของ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ.
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1. จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับค่ำประกันสังคม 

อัตรำ 
 
 

อัตรำ 

- 
 
 
- 

12 
 
 

12 

 
 
 

 
 

 

12 อัตรำ 
 
 

12 อัตรำ 
ตัวช้ีวดัเชิงคุณภำพ       
1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บรกิำรส ำนัก 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน - 3.80   3.80 
คะแนน 

 
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1   ปี   1 ตุลำคม 2562  ถึง  30 กันยำยน. 2563   
 
11. รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ 
 

ค ำอธิบำย 

1. งบบุคลำกร 1,117,800  
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง 1,117,800 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว  จ ำนวน 12  อัตรำ  

- พนักงำนปฏิบัติกำร  3 อัตรำ 
เดือนละ 9,200 บำท x 3 คน x 12 เดือน = 331,200 บำท 
- เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรห้องสมุด 3 อัตรำ  
เดือนละ 8,050 บำท x 3 คน x 12 เดือน = 289,800 บำท 
-พนักงำนท่ัวไป (บันทึกกำรลงเวลำปฏิบัติงำน, รับ-ส่งหนังสือภำยใน
และภำยนอก, ประสำนงำนภำยในหน่วยงำน, เข้ำเล่มและซ่อม
บ ำรุงรักษำหนังสือ) 1 อัตรำ เดือนละ 6,900 บำท x 1 คน x 12 
เดือน = 82,800 บำท 

   - พนักงำนอำคำร (ท ำควำมสะอำด)   
4 อัตรำ เดือนละ 6,900 บำท x 4 คน x 12 เดือน   
= 331,200 บำท 
- พนักงำนสถำนท่ี (ดูแลสวนบริเวณรอบอำคำรและภำยใน)  1 อัตรำ 
เดือนละ 6,900 บำท x 1 คน x 12 เดือน   
= 82,800 บำท 
 

2. งบด ำเนินงำน 55,908  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   

2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 55,908 - เงินสมทบประกันสังคม 5 % เดือนละ 4,659  x 

12 เดือน  เป็นจ ำนวนเงิน 55,908 บำท   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
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3. งบลงทุน   

3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   

4. เงินอุดหนุน   

4.1 รำยกำร...(ระบุ)   

4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   

4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   

5. งบรำยจ่ำยอื่น   

5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
 

12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

            

2. ลูกจ้ำงช่ัวครำวของส ำนักวิทย
บริกำรฯ ไดร้ับค่ำประกันสังคม 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

             หน่วยนับ : บำท 
ขั้นตอนวิธีกำร/

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. จ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำว 12 อัตรำ 
2. ลูกจ้ำงชั่วครำว  
 12 อัตรำ ได้รับค่ำ
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 

 
ประเภทงบประมำณ   งบประมำณแผ่นดิน   งบประมำณเงนิรำยได้ ระบุ บกศ. 

 
 1. ช่ือโครงกำร บริหำรส ำนักงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ        
 2. หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนบริหำรและธุรกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427   
(2)  อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสรฐิ   โทรศัพท ์0845955271 

 4. ควำมสอดคล้อง (ระดับมหำวิทยำลัย) 
ผลผลติ :  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี    
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

  เป้ำประสงค์ : ที่ 1  มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถบริหำรงำนท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด :  ที่ 1 ระดับคะแนนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
  กลยุทธ์ : ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนสูก่ำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
     

 5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

 6. หลักกำรและเหตุผล 
  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีภำรกิจในด้ำนกำรสนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ ภำยในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำให้กับ บัณฑิตทุกหลักสูตร ทุกสำขำวิชำ  โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 1)   สนับสนุน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำบัณฑิตให้มีคุณภำพและรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  2) 
บริกำรที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล  3) ให้บริกำรและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดย
ใช้องค์ควำมรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  4) บริหำรจัดกำรองค์กรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ดังนั้น  เพื่อให้กำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด ำเนินไปได้ด้วยดี  จึงได้จัดท ำโครงกำรขอ
งบประมำณเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

7. วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อสนบัสนุนกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ         
(2)  พัฒนำสภำพแวดล้อมและระบบสำธำรณูปโภคของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 

2. โครงกำรบริหำรส ำนักงำน  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

จ ำนวนครั้งของกำรจัดหำวสัดุของกำร
บริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นไปด้วยควำมเรียบรอ้ย 
 

ครั้ง    12 12 ครั้ง 

 

 9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2560 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1.จ ำนวนครั้งของกำรจัดหำวสัดุของกำร
บริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

    ครั้ง 
 
 
 

     - 
 
 
 

- 
 
 

 12 
 
 
 
 

12  ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนัก (จำกคะแนนเต็ม 5) 

ระดับ - -  3.80 3.80 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

 

 10. ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น   1 ตุลำคม 2562   สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563      

 11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ 
ค ำอธิบำย 

 
1 งบบุคลำกร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   

2 งบด ำเนินงำน 408,660  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน 8,000 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

 
2.1.2 ค่ำใช้สอย 

-  
80,000 - ค่ำซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ  20 เครื่อง   ห้อง

Server อำคำร 9  อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอำคำร
บรรณรำชนครินทร์ เป็นเงิน 50,000 บำท  
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- ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน     
-ค่ำพำหนะและค่ำที่พัก ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
จ ำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 20,000 บำท 
- ค่ำซ่อมรถตู้ หมำยเลขทะเบียน นข. 42  พช. 10,000 บำท 
 

2.1.3 ค่ำวัสด ุ 314,660 วัสดุส ำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์  วัสดุไฟฟ้ำ วัสดุท ำควำม
สะอำด และวัสดุอื่นๆ เช่น กระดำษA4, หมึกเครื่องพิมพ์ , 
อุปกรณ์ส ำนักงำน  ค่ำถ่ำยเอกสำร และวสัดุอื่นๆ ไม่น้อย
กว่ำ 20 รำยกำร จัดท ำป้ำยห้องปำ้ยชั้นอำคำรบรรณรำช
นครินทร์  และคำ่น้ ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ ส ำนัก หมำยเลข
ทะเบียน นข.42 พช. 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 
- 

6,000 - ค่ำโทรศัพท์  12 เดือน ๆ ละ 500 บำท 

3 งบลงทุน 5,000  
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์

 1. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 
800 VA  จ ำนวน 2 เครื่อง 
 
 
 

 
5,000 

 
 

 

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
2500 บำท เป็นเงิน 5,000 บำท 
คุณลักษณะดังนี ้
-มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
-สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 นำที 

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   

4.1 รำยกำร...(ระบุ)   

4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   

4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   

5 งบรำยจ่ำยอื่น   

5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
 
 
 12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
บริหำรจดักำรและ
ด ำเนินงำนภำยในงำนส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรยีบร้อย 
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  13.  แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
     

  จ ำนวนเงินท้ังสิ้น 413,660  บำท         หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
 บริหำรจดักำรและ
ด ำเนินงำนภำยในงำน
ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 

     
 

 
 

      

 
 
 

82,732 บำท 124,098 บำท 124,098 บำท 82,732 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.) 

 
  1.  ช่ือโครงกำร  ประกันคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
  2.  หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนบรหิำรและธุรกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร    โทรศัพท์ 056-717153 
(2)  นำยอนุพงษ์  สุขประเสริฐ    โทรศัพท์ 2804 

  4.  ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ : ที่ 1 มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถบริหำรงำนท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำง 
    ยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด : 1. ระดับคะแนนกำรบรหิำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล  

 5.  ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักกำรและเหตผุล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย โดยเน้นภำรกิจหลัก 2 ด้ำนได้แก่ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ ดูแลระบบกำรติดต่อสื่อสำรของมหำวิทยำลัย  
ควบคุมดูแลกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษำและบุคลำกรรวมทั้งดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัย 
และด้ำนวิทยบริกำร คือเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุกสำขำวิชำ  และเป็นแหล่งข้อมูล ข่ำวสำรที่ทันสมัย บริกำร
สำรนิเทศ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Book) แก่อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยและชุมชน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน  รวมถึงกำรร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ  และบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ทั้งหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และ
กับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน และกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้แก่
นักศึกษำ บุคลำกร และผู้ใช้บริกำร จึงได้จัดโครงกำรเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในแต่ละด้ำน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนำอุดมศึกษำระยะ
ยำวมำตรฐำน เกี่ยวกับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง และน ำไปสู่กำรสร้ำงผลผลิตที่มีคุณภำพ สำมำรถ
ตอบสนองสังคมและประเทศชำติ ตำมเป้ำหมำยของแต่ละกลุ่มสถำบันต่อไป 
          อนึ่ง ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สั งคม โดยกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ และจัดบริกำรสำรสนเทศที่เหมำะสม ทันสมัย เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ วิจัย ให้กับนักศึกษำ  อำจำรย์ บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งต้องเพิ่มศักยภำพให้สำมำรถจัดบริกำรสำรสนเทศ
ได้อย่ำงครอบคลุม เพื่อให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำร  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และกำรสื่อสำรในยุคปัจจุบันที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว และเพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนในระดับชำติและในระดับสำกล 

3. โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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  7. วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศให้เปน็ไปตำม
นโยบำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
(2) เพื่อประชุมสัมมนำเครือข่ำยและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดำ้นกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภำคเหนือ และมหำวิทยำลยัรำชภัฏทั่วประเทศ 
(3) เพื่อด ำเนินกำรจดักำรควำมรูเ้พื่อพัฒนำบุคลำกรส ำนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยในส ำนัก 
(4) เพื่อให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯได้พิจำรณำทบทวนแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักร่วมกัน และได้
รับทรำบแผนยุทธศำสตร์ของส ำนกั  
 

  8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
 ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ.  
60 

พ.ศ. 
61 

พ.ศ. 
62 

พ.ศ. 
63 

1.ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดโครงกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อรองรับ
กำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำ 

ครั้ง - - - 1 1 

2.ส ำนักวิทยบริกำรฯมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำกับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัอื่นๆ  

ครั้ง - - - 1 1 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยใน
ส ำนัก 

ครั้ง  - - - 1 1 

4. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
   -ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร ์
   -ทบทวนแผนยุทธศำสตร ์

ครั้ง 
 

 - - 2 2 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 60 พ.ศ. 61 พ.ศ. 62 พ.ศ. 63 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
ส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2561 

เล่ม   5  5 เล่ม 

2. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำกับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัอื่นๆ 

ครั้ง   1  1 ครั้ง 

3. มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้กันภำยในส ำนัก 

ครั้ง   1  1 ครั้ง 

4. มีแผนยุทธศำสตรส์ ำนักฯ เล่ม   1  1 เล่ม 
5. มีกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยประกัน
คุณภำพมหำวิทยำลัยรำชภฏัทั่วประเทศ 

ครั้ง    1  1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
1. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

คะแนน     3.80  3.80 
คะแนน 
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2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ   85  ร้อยละ 
85 

3.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร ์

ร้อยละ   88  ร้อยละ 
85 

4.ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ระดับ   3.80  3.80 
คะแนน 

       
 

  10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  1    ปี  1 ตุลำคม  2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563 

 11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จำ่ย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 200,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 

-  
200,000 -ค่ำสมนำคณุวิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรอบรม 

-ค่ำอำหำรว่ำง/อำหำรกลำงวันในกำรจัด 
1)โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2)โครงกำรเครือข่ำยประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ทั่วประเทศ 
3)โครงกำรกำรจดักำรเรียนรู้ 
-ค่ำใช้สอยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของวิทยำกรให้ควำมรู้ 
ในโครงกำรต่ำง ๆ และไปรำชกำรของบุคลำกรโครงกำร
เครือข่ำยประกัน 
-ค่ำค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ 

2.1.3 ค่ำวัสด ุ    
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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  12.  แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

-ตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 

            

-จัดประชุม สัมมนำสมำชิก
เครือข่ำยประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

            

-จัดอบรมกำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

            

-แผนยุทธศำสตรส์ ำนัก 
 ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนัก 

            

ประเมินผลกำรจดัโครงกำร/
กิจกรรม 

            

 
  13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ขัน้เตรียม 
-เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ

            

-ตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 

            

-เข้ำร่วมประชุม สัมมนำ
สมำชิกเครือข่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

            

-จัดอบรมกำรจัดกำรควำมรู้
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

            

-แผนยุทธศำสตรส์ ำนัก 
 ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ 
และทบทวนแผนยุทธศำสตร์
ส ำนัก 

            

ประเมินผลกำรจดัโครงกำร/
กิจกรรม 

            

 

4,100 บำท 

75,040 บำท 

18,520 บำท 

8,000 บำท 8,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน   งบประมำณเงนิรำยได้ ระบุ (บกศ.) 

 
1. ช่ือโครงกำร  ต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิเ์พื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและปฏิบตัิงำนในองค์กร 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรแ์ละเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ  

1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  086-4028927  
2.) นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ    โทรศัพท์  092-7936235 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร ์                  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ : 3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ : 3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ตัวช้ีวัด : 4. จ ำนวนระบบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตุผล 
 ตำมที่  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ได้น ำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ ให้บริกำรไมโครซอฟต์ออฟฟิต  Office 365  
Microsoft Dream Spark Windows OS Windows Sever และอื่นๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีอย่ำงไร้
ขีดจ ำกัดไว้บริกำรแก่นกัศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกรในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี น้ัน 

 ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจัดท ำโครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนและปฏิบัติงำนในองค์กรขึ้น เพื่อให้บุคลำกรในองค์กรได้ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ดังกล่ำวถูกต้องตำมกฎหมำย และ
ให้กำรใช้ซอฟต์แวร์ส ำหรับสถำบันกำรศึกษำ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทำงมหำวิทยำลัยต่อไป 

7. วัตถุประสงค ์
   เพื่อใหอ้ำจำรย์ นักศึกษำและบคุลำกรได้ใช้งำน Software ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 
  

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิให้บริกำรอำจำรย์
นักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 

 

License  
 

250 
   

250 
     

 
 

4. โครงกำรต่อสัญญำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุน 
กำรเรียนกำรสอน และกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
- มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส ำหรับอำจำรย์
นักศึกษำและบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลยั 

License 

 

 
 

 
250 

 
 

 
250 

 

 
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1      ปี  เริ่มต้น  1 ตุลำคม  2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563      
11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 375,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค  375,000 -  จัดซื้อ Software Microsoft Campus  

ส ำหรับนักศึกษำและบคุลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 250 License ซอฟต์แวรส์ ำหรับกำรเรียน
กำรสอน Azure Dev Tools for Teaching 
และ Office 365  ที่ใช้งำนภำยใต้ Domain 
@office365.pcru.ac.th 

3. งบลงทุน   

3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   

4 เงินอุดหนุน   

4.1 รำยกำร...(ระบุ)   

4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   

4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   

5. งบรำยจ่ำยอื่น   

5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   

5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- รวบรวมข้อมูล 
- ประกวดรำคำ 
- ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

            

-ให้กำรบริกำรโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส ำหรับบุคลำกร 

            

-สรุปรำยงำนกำรให้บริกำร             
 

13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- รวบรวมข้อมูล 
- ประกวดรำคำ 
- ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

            

-ให้กำรบริกำรโปรแกรม
ลิขสิทธิ์ฯส ำหรับบุคลำกร 

            

-สรุปรำยงำนกำรให้บริกำร             
 

375,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
 1.  ช่ือโครงกำร  จัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์  
 2.  หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 3.  ผู้รับผิดชอบ  

(1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์   โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ   โทรศัพท์  082-1606990    

 4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี                 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ ที่ 1 : มีกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล และสำมำรถบริหำรงำนท่ีมุ่งสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ ท่ี 1. สร้ำงระบบและกลไก ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนสูก่ำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ตัวชี้วัด : 1. ระดับคะแนนกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

5. ประเภทกิจกรรม    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบัน กำรปฏิบัติงำน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนงำนเอกสำรต่ำงๆ ด้ำนงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ  จ ำเป็นต้อง

อำศัยวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพและเพียงพอต่อกำรใช้งำน เพื่อช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำน และงำนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ดังนั้น งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึง
ได้ด ำเนินโครงกำรจัดหำวัสดุวัสดุเพื่อสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำม
สมบูรณ์เรียบร้อย 
 
7.  วัตถุประสงค ์

- เพื่อสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรของงำนวิจยัและพัฒนำซอฟต์แวร์ฯ   
  

8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

- จัดหำวัสดุเพื่อสนับสนุนงำน 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน งำนวิจัยและพฒันำ
ซอฟต์แวร์ฯ 
 

ร้อยละ 
 

 
100 

 

 100 

 

5. โครงกำรจัดหำวัสดุเพ่ือสนับสนุนด้ำนงำนวิจัยและ 
พัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
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9.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
- มีวัสดุเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ฯ ร้อยละ 

 100   100 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
- งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวรฯ์ 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 
 80   80 

 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลำคม  2562    สิ้นสุด  30 ธันวำคม  2562 
 
11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จำ่ย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 

1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 10,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย   
2.1.3 ค่ำวัสด ุ 10,000 เพื่อน ำไปจัดซื้อวสัดุ ดังนี ้

- หมึก LaserJet HP 36A  
- กระดำษ A4 80 แกรม 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- ขออนุญำตจัดหำวัสด ุ
 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- ขออนุญำตจัดหำวัสด ุ
 

            

 

10,000 บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ    งบประมำณแผ่นดิน      งบประมำณเงินรำยได้ (ระบุ) บกศ. 
 

1.  ช่ือโครงกำร จัดหำซอฟต์แวรป์้องกันและรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำร 
2.  หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

(1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์   โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ   โทรศัพท์  082-1606990   

4.  ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี                        
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ ท่ี 3 :  มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวทิยำลัย 
ตัวช้ีวัด : 4. จ ำนวนระบบบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก    กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
 

6.  หลักกำรและเหตผุล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีภำรกิจในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้รองรับกำรท ำงำน ทั้งในด้ำน

กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริหำรงำน ซึ่งในปัจจุบันควำมต้องกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศบนเครือข่ำยของ
มหำวิทยำลัยมีกำรขยำยตัวอย่ำงมำก ทั้งกำรรับ-ส่งข้อมูล กำรแสดงผลรำยงำน  แก่ผู้ใช้งำนทั้งจำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย  ตลอดจนปัจจุบันภัยคุกคำมต่ำงๆจำกภำยนอกมีเพิ่มมำกข้ึน ระบบสำรสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรโจมตีจำกไวรัส หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวอันจะเกิดควำม เสียหำยต่อระบบ 
และข้อมูลสำรสนเทศ  

ดังนั้น งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึง
จัดหำซอฟต์แวร์ Antivirus ที่มีควำมทันสมัย และมีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันภัยคุกคำมที่จะเข้ำมำท ำลำยเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย และข้อมูลสำรสนเทศ ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ให้ได้มำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยสูงสุด 
 

7.  วัตถุประสงค ์
1 ) เพื่อป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยของระบบและข้อมลูสำรสนเทศจำกไวรสั หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ 
2) เพื่อเป็นกำร Upgrade Version Antivirus เป็นปัจจุบัน ให้สำมำรถตรวจจับและท ำลำยไวรสั หรือโปรแกรมทีไ่ม่

พึงประสงค์ ไดค้รบถ้วน 
 

8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

- มีซอฟต์แวร์รักษำควำมปลอดภัยระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร โปรแกรม  

1   1 

 

6. โครงกำรจัดหำซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัย 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
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9.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
- มีซอฟต์แวร์รักษำควำมปลอดภัยระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร License  

20   20 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
- ควำมปลอดภยัจำกกำรถูกคุกคำม 
ระบบสำรสนเทศ ร้อยละ  

80   80 

 
10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลำคม  2562    สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563 
 

11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จำ่ย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 20,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 20,000 - มีซอฟต์แวร์รักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศ

เพื่อกำรบริหำร 20 license 
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- รวบรวมข้อมูล 
- ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

            

-มีซอฟต์แวร์รักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร 

            

-สรุปรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำ 
 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

              หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
- รวบรวมข้อมูล 
- ด ำเนินกำรจดัซื้อจัดจ้ำง 

            

-มีซอฟต์แวร์รักษำควำม
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร 

            

-สรุปรำยงำนกำรบ ำรุงรักษำ 
 

            

 
 
 

20,000  บำท 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ    งบประมำณเงินรำยได้ บกศ.  

 
1. ช่ือโครงกำร  บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (PMIS ) 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
3. ผู้รับผดิชอบ 

1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน์  โทรศัพท์  086-4028927  
  2) นำงวรรณภสัร์ ปรำบพำลำ   โทรศัพท์  092-7936235   
4. ควำมสอดคล้อง 

ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี               
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 :  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 

  เป้ำประสงค์ที่ 3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
กลยุทธ์ที ่:  3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 : จ ำนวนระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสทิธิผล 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6.  หลักกำรและเหตผุล 

ตำมที่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมอุปกรณ์มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนภำยส ำหรับกำรใช้งำนภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบคู่ขนำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนงบประมำณของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ระบบงำนระบบงำนทะเบียน  ระบบกำรบริหำรงบประมำณ  ระบบพัสดุและ
กำรบริหำรสินทรัพย์ ระบบงำนกำรเงิน ระบบกำรบัญชี ระบบต้นทุนต่อหน่วย ระบบบัญชีเงินเดือนระบบบริหำรงำนบุคลำกร 
ระบบงำนธุรกำร ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบทะเบียนและวัดผล  เป็นต้น  ซึ่งระบบงำนดังกล่ำวเป็นระบบงำน
ขนำดใหญ่ที่จะต้องให้บริกำรตลอดเวลำ และที่ส ำคัญเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้ อมอุปกรณ์ดังกล่ำวได้หมดสัญญำกำร
รับประกันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำและเฝ้ำระวังให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ส ำหรับกำรใช้
งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงมีจัดท ำโครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (PMIS) ข้ึน เพื่อเป็นกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำยและอุปกรณ์ต่ำงๆ ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (PMIS) ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

 

7.  วัตถุประสงค ์
     1) เพื่อป้องกันและลดปัญหำที่เกิดจำกระบบเครื่องแม่ข่ำย ระบบเครือข่ำย 

2) เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร นักศึกษำในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
เพชรบูรณ์  

3) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้รับกำรบ ำรุงรักษำตำมระยะเวลำ ลดปัญหำที่จะน ำมำสู่กำรช ำรุดเสียหำย 
      4) เพื่อลดควำมเสี่ยงกำรหยุดกำรท ำงำนหรือปัญหำที่เกิดจำกเครื่องแม่ข่ำย  
 

7. โครงกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ำย 
ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (PMIS) 
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8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

มีกำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำยของระบบสำรสนเทศ PMIS   

 

เครื่อง  5    
5 

 
9.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
เครื่องคอมพิวเตอร์แม ่
ข่ำยของระบบสำรสนเทศ PMIS 
ได้รับกำรบ ำรุงรักษำ 

ระบบ  
 
5 

   
5 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระบบใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ร้อยละ 100 
   100 

 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลำคม  2562    สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563 
  

11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จำ่ย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 495,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 495,000 บ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่ำยของระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (PMIS) 
2.1.3 ค่ำวัสด ุ   
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดนิและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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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. 
- ขออนุญำตและด ำเนิน
โครงกำร 

            

- ด ำเนินกำรจดัหำ             
- ต่อสัญญำบ ำรุงรักษำ             
- สรุปกำรบ ำรุงรักษำ             

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
             หน่วยนับ : บำท 

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. 
- ขออนุญำตและด ำเนิน
โครงกำร 

            

- ด ำเนินกำรจดัหำ             
- ต่อสัญญำบ ำรุงรักษำ             
- สรุปกำรบ ำรุงรักษำ             

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

495,000 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.,) 

 
1. ช่ือโครงกำร จัดหำวัสดุเพื่อสนบัสนุนด้ำนงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ งำนบริกำรคอมพิวเตอรฯ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อำจำรย์อำจำรย์เดือนฉำย  ไชยบุตร โทรศัพท์056-717100 ต่อ 2805 
(2) อำจำรย์ฐิณำภณัฑ์  นิธิยุวิทย ์  โทรศัพท์056-717100 ต่อ 2841 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมมำภบิำล 
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ ที่ 3 : มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 ตัวช้ีวัด ที่ 4 :  จ ำนวนระบบท่ีพัฒนำเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักกำรและเหตุผล 
   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย ให้ดูแลและพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำร ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ ท ำให้ต้องมีวัสดุและกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งบประมำณ
เพื่อด ำเนินกำร เช่น ค่ำวัสดุเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
บ ำรุงรักษำรถตู้ส ำหรับซ่อมบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยและโทรศัพท์ภำยในมหำวิทยำลัย และค่ำซ่อมบ ำรุงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจัดท ำโครงกำรส ำหรับใช้งบประมำณเพื่อด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำม
ภำรกิจด้ำนกำรให้กำรดูแลและพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
7. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อใช้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำวัสดุเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่มงำนบริกำรคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

8. โครงกำรจัดหำวัสดุเพ่ือสนับสนุนด้ำนงำนบริกำร  
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

1. จัดหำวัสดเุพื่อสนับสนุนด้ำนงำนบริกำร
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

งำน 
 

 
 
 

 

1 
 

 1 
 

9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ       
1.จัดหำวัสดุ เพื่อสนับสนุนด้ำนงำน
บริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

งำน 
 

 1 
 

  1 
 

2. จ ำนวนนักศึกษำท่ีได้รับประโยชน์
ภำยในมหำวิทยำลัย 

คน  6,084   6,084 

3. จ ำนวนบุคลำกรทีไ่ด้รับประโยชน์
ภำยในมหำวิทยำลัย 

คน  680   680 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ       
ร้อยละควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 

 
 80   80 

 

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี  เริม่ต้น  ตุลำคม    2562     สิ้นสุด  กันยำยน    2563 
 

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน   
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน 

-  
  

2.1.2 ค่ำใช้สอย 
-  

  

2.1.3 ค่ำวัสด ุ
-  

10,000 ค่ำวัสดุเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนภำยในกลุ่ม
งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
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- 
3.2 ค่ำทีด่ินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ) 

 
  

4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

 
12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

- ด ำเนินกำรจดัซื้อ ตำม
ระเบียบพสัด ุ

            

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
- ประเมินโครงกำร 

            

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  10,000 บำท 

              หน่วยนับ : บำท 
ขั้นตอนวิธีกำร/

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. 
ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ
ซ่อมบ ำรุง 

     10,000        
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
3. ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 3  จ ำนวน  2 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (บกศ.) 
 

1. ช่ือโครงกำร บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ผู้รับผิดชอบ 

(1) อำจำรย์ทัสนันทน์   ตรีนันทรัตน ์  โทรศัพท์  086-4028927  
(2) นำงวรรณภัสร์ ปรำบพำลำ   โทรศัพท์  092-7936235    

4. ควำมสอดคล้อง 
 ผลผลติ : ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยสีำรสนเทศ                 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์ : 5. มีบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  กลยุทธ์ ท่ี 9. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนนุ 
 ตัวช้ีวัด : 9. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีเข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6.  หลักกำรและเหตผุล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นองค์กรกำรศึกษำที่มีพันธกิจหลักในกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสู่สังคมไทย ที่

พร้อมขับเคลื่อนสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล นั้น จ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยเทคโนโล ยีที่
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อทุก ๆ อำชีพ ด้วยกำรแข่งขันที่สูงขึ้น กำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้เกิดกำรบูรณำกำร
ทำงกำรศึกษำ โดยผสมผสำนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรควบคู่ไปกับควำมเช่ียวชำญ 

ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดท ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น 
สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนโดยรวมได้อย่ำงมำก ลดเวลำในกำรท ำงำน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย ำ
ยิ่งข้ึน สำมำรถต่อยอดผลงำนและเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่ำงไม่สิ้นสุด 

 

7.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยมีทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยเีบื้องต้น 
 

8.  เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

- บุคลำกร ได้ใช้ระบบสำรสนเทศตรง
ตำมควำมต้องกำรอย่ำงเป็นปัจจุบนั 
 

ร้อยละ  80 
  

 
 

80 

 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) 
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9.  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
- จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม 

 
ร้อยละ 

  
80 

   
80 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 

 
ระดับ 

  
4.25 

   
4.25 

 

10.  ระยะเวลำด ำเนินกำร   1   ปี  เริ่มต้น  1  ตุลำคม  2562    สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563 
 
11.  รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จ่ำย  

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 20,000 โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

(Digital Literacy) 
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 13,000 ค่ำเบี้ยงเลีย้ง, ค่ำอำหำรว่ำง+อำหำรกลำงวัน 
2.1.3 ค่ำวัสด ุ 7,000 ค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรอบรม 
2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
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12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. จัดเตรยีมควำมพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนุญำตด ำเนิน
โครงกำร 

            

3. ส ำรวจผูเ้ข้ำรับกำร
อบรมฯ 

            

4. จัดกำรอบรม             
5. ประเมินผลโครงกำร             

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

             หน่วยนับ : บำท 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. จัดเตรยีมควำมพร้อม
ระบบ 

            

2. ขออนุญำตด ำเนิน
โครงกำร 

            

3. ส ำรวจผูเ้ข้ำรับกำร
อบรมฯ 

            

4. จัดกำรอบรม             
5. ประเมินผลโครงกำร             

 
 

20,000  
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 
ประเภทงบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ (กศ.ปช.) 

 
1. ช่ือโครงกำร  พัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  งำนบริหำรและธรุกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1) อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร   โทรศัพท ์0864451427  
(2) อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ   โทรศัพท ์0845955271  

4. ควำมสอดคล้อง (ระดับมหำวิทยำลัย) 
ผลผลติ :  ผลผลติผูส้ ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 5 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ : ท่ี 5  มีบุคลำกรที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด : ที่ 9 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีไดร้ับกำรพัฒนำเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน 
กลยุทธ์  : ที ่9 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสูต่ ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

5. ประเภทกิจกรรม  กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 

6. หลักกำรและเหตุผล 
 เพื่อให้กำรบริหำรงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ เป็นไปอย่ำงอย่ำง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล   เนื่องจำกบุคลำกรเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กรให้ส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงจัดท ำโครงกำรของบประมำณเพื่อใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรตั้งแต่ผู้บริหำรตลอดจนผู้ปฏิบัติงำน  
ทุกระดับได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนำ และศึกษำดูงำนทำงวิชำกำรในทุกด้ำน เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้รับ  มำ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน และพัฒนำองค์กรต่อไป 
 

7. วัตถุประสงค ์
(1)  เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และพัฒนำทักษะของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ได้ก้ำวทันกับควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีวิสัยทัศน์ก้ำวไกลในทุกๆ ด้ำน  
   

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำ 
 

คน   37  37  คน 

2. โครงกำรพัฒนำบุลำกร  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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9. ตวัช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.  
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
1.บุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 

คน   37  37 คน 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
1. จ ำนวนกำรเข้ำร่วมอบรม 
ประชุมสมัมนำหรือรับกำรพัฒนำของ
ผู้บริหำร 
2. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับ
กำรพัฒนำวิชำชีพ 

คน 
 
 

คน 

  
 
 

2 
 
 

5 

 3 คน 
 
 

5 คน 
 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลำ       
1. ……..       
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน       
1. ……..       

  

10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1     ปี  เริ่มต้น   1 ตุลำคม 2562   สิ้นสุด  30 กันยำยน  2563   

11. รำยละเอยีดประมำณค่ำใช้จ่ำย 

ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ 
ค ำอธิบำย 

 
1 งบบุคลำกร   

1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   

2 งบด ำเนินงำน 90,140  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน   
2.1.2 ค่ำใช้สอย 

-  
90,140 ค่ำใช้สอยเดินทำงไปรำชกำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ศึกษำดูงำน ของข้ำรำชกำร อำจำรย์ และ
เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักวิทยบริกำรฯ 

2.1.3 ค่ำวัสด ุ   

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   

3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   

3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   

4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
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4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   

5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   

 
12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/กิจกรรม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

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

            

ขั้นด ำเนินกำร 
-บุคลำกรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำประชุม/
อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน   

            

ขั้นตรวจสอบ 
-ประเมินผล สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำร 

            

ขั้นแก้ไขปรับปรุง 
-แก้ไขข้อบกพร่องตำม 
รำยกำรประเมิน 

            

 
 

13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน   
   จ ำนวนเงิน 90,140 บำท (เก้ำหมื่นหนึ่งร้อยสี่สบิบำทถ้วน)     หน่วยนับ : บำท 

ขัน้ตอนวิธีกำร/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. 
บุคลำกรของส ำนักฯเข้ำ
ประชุม/อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน  
  

2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000 5,000 5,000 3,140 
 

- 
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ประเด็นประยุทธศำสตร์  ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
          ด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 
กลยุทธ ์

 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

มีโครงกำรที่สอดคล้องกับประเด็นประยุทธศำสตร์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 4  จ ำนวน  1 โครงกำร   
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรหอสมุดกลำง 
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โครงกำรของบประมำณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 

 

ประเภทงบประมำณ    งบประมำณเงินรำยได้ ระบุ บกศ. 
 
1. ช่ือโครงกำร  บริหำรจดักำรหอสมุดกลำง 
2. หน่วยงำนรับผิดชอบ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ    
3. ผู้รับผดิชอบ 

(1)  อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบตุร  โทรศัพท ์  2805 
(2)  อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ   โทรศัพท ์  6110 

4. ควำมสอดคล้อง 
ผลผลติ :   ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ที่ 3 กำรเพิม่คุณภำพบัณฑติให้มสีมรรถนะตำมบริบทที่เปลีย่นแปลง 

   เป้ำประสงค์ : ที่ 3. เพิ่มคุณภำพบัณฑิตใหม้ี  สมรรถนะตำมบรบิทที่เปลี่ยน  
 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งสนบัสนุน 
     ตัวช้ีวัด : ที่ 12. ร้อยละผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยตีำมเกณฑ ์

5. ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง   กิจกรรมสนับสนุน 
6. หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย  และประชำชนท่ัวไปที่สนใจ มุ่งส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรวิจัยของ
อำจำรย์และนักศึกษำ มุ่งเน้นพัฒนำหอสมุดกลำงให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ห้องสมุดเป็นงำนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับบุคลำกร กำรเงิน 
พัสดุและงำนเทคนิคของห้องสมุด ส่วนประกอบดังกล่ำว จะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพ
และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้สูงสุด รวมถึงกำรพัฒนำห้องสมุดตำมแนวทำงของกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจำกจะ
เป็นแหล่งรวมสำรสนเทศทั้งสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้ำใช้ได้ศึกษำค้นคว้ำ อย่ำงหลำกหลำยตำมอัธยำศัย และรับ
ข่ำวสำรที่ทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์ แล้วยังต้องมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลงังำนและสิง่แวดล้อม จัดบรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรเรียนรู ้เพื่อส่งเสริมปลกูฝัง และเสริมสรำ้งนิสัยรกั
กำรอ่ำน ให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดหำวัสดุต่ำงๆ ที่
เหมำะสม มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
7.  วัตถุประสงค ์
    1) เพื่อให้กำรบริหำรงำน งำนหอสมุดกลำงมีควำมสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ 
   2) เพื่อจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนรู้และวสัดุอื่นๆ ท่ีสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ ให้มปีระสิทธิภำพเพิม่ขึ้น 

8. เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย/ผลผลิต หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

รวม 
พ.ศ.2563 พ.ศ. ... พ.ศ. ... พ.ศ. ... 

จัดหำวัสดุทรัพยำกรสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 
และวัสดุอื่นๆ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร 10    10 รำยกำร 

กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 2    2 กิจกรรม 

1. โครงกำรบริหำรจัดกำรหอสมดุกลำง  
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9. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมำณ รวม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ       
จัดหำวัสดุทรัพยำกรสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ และวสัดุอื่นๆ ไม่น้อยกว่ำ 

รำยกำร 10    10 รำยกำร 

กิจกรรมส่งเสริมด้ำนอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 1    1 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ       
ระดับควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุกำร
เรียนรูด้้ำนห้องสมุด 

คะแนน 3.80    3.80 คะแนน 

มีกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 3    3 กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรยีนรูด้้ำนห้องสมุด กิจกรรม 2    2 
กิจกรรม 

       
10. ระยะเวลำด ำเนินกำร 1   ปี  เริ่มต้น  1 ตลุำคม 2562  สิ้นสุด  30 กันยำยน 2563     

11. รำยละเอียดประมำณค่ำใช้จ่ำย 
ล ำดับที ่ งบรำยจ่ำย งบประมำณ ค ำอธิบำย 
1 งบบุคลำกร   
1.1 เงินเดือน   
1.2 ค่ำจ้ำง   
2 งบด ำเนินงำน 120,000  
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ   
2.1.1 ค่ำตอบแทน 

-  
8,000 - ค่ำสมนำคณุกำรตรวจประเมินหอ้งสมุดสเีขียว  

2.1.2 ค่ำใช้สอย 
- กิจกรรมตรวจประเมินสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์พลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 
19,000 

 
 
 
 
 
 
 

61,000 
 
 
 

ค่ำด ำเนินกำรตรวจประเมินห้องสมุดสเีขียว ดังนี ้
- ค่ำเดินทำง 345x4x2x2= 5,520 
- ค่ำที่พัก 1,450x4 = 5,800 
- ค่ำเอกสำรด ำเนินกำร =1,520 
- ค่ำเบี้ยเลีย้ง 240x2x2 = 960 
- ค่ำอำหำรว่ำง 40x25x2 =2,000 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 80x40 = 3,200 
- กิจกรรมส่งเสรมิและให้ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม = 15,000 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้กำรสร้ำง
สิ่งประดิษฐจ์ำกวัสดเุหลือใช้ =30,000 
- จัดกิจกรรมโครงกำร แยกขยะ ลดโลกร้อน 
=16,000 
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- จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรูด้้ำนห้องสมุด 
 

20,000 - จัดกิจกรรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูล e-book = 
10,000  
- จัดกิจกรรมกำรเขียนบรรณำนุกรม = 10,000  

2.1.3 ค่ำวัสด ุ
- วัสดุส ำนักงำน 
 

 
12,000 

 
- จัดซื้อวัสดสุ ำนักงำน เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ 
แฟ้มเอกสำร 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค   
3 งบลงทุน   
3.1 ค่ำครุภณัฑ ์   
3.2 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสรำ้ง   
4 เงินอุดหนุน   
4.1 รำยกำร...(ระบุ)   
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน   
4.1.3 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุน   
5 งบรำยจ่ำยอื่น   
5.1 รำยกำร.....(ระบุ)   
5.1.1 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร   
 
12. แผนกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนวิธีกำร/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. 
ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1. ขออนุมัติโครงกำร 
2. ประชุมคณะท ำงำน 

            

ขั้นด ำเนินกำร (D)  
1. ส ำรวจควำมต้องกำรจัด
กิจกรรม และวัสด ุ
2. คัดเลือกกิจกรรม และ
วัสด ุ
3. จัดกิจกรรม และจดัซื้อ
วัสด ุ

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. ประเมินโครงกำร 
2. จัดท ำรำยงำนสรุป
โครงกำร 

            

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมิน (A) 
1. น ำผลกำรประเมิน 
ข้อเสนอแนะมำพัฒนำและ
ปรับปรุงในกำรด ำเนินงำน
ครั้งต่อไป 

            



100 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ  2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

 
13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

         งบประมำณ   120,000     (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)       
ขั้นตอนวิธีกำร/

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. 
จัดซื้อวัสดุใน
กำรบริกำร
จัดกำรและ
พัฒนำ
หอสมุดกลำง 

25,000 35,000 50,000 10,000  

 
 
 
 
 


