


 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ)    
     รหัสโครงการ 6515000007 

 
ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน   
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบ
สารสนเทศ เปนศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจดัการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือเปนแหลงความรูและมีชองทางการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย  
3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการทุกประเภท  

5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในท่ีเขามาใชบริการ 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-magazin) 

    2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชนออนไลน) 
    3. หนังสือตําราวิชาการ  
    4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 341,020.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 5 
เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 
เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 5 

เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุก
ประเภท 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201010121 1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (e-
Magazine) 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31680 บาท 

31,680.00 31,680.00 0.00 0.00 0.00 

203201010221 2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชน
ออนไลน) 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด :    รายละเอียด : คาใชสอยจางบริการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชนออนไลน) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6420 บาท  

6,420.00 6,420.00 0.00 0.00 0.00 

203201010321 3. หนังสือตําราวิชาการ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตําราวิชาการ จํานวน 200 เลม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

203201010421 4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง 
จํานวน 4000 ฉบับ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 164920 บาท 

164,920.00 30,000.00 48,920.00 50,000.00 36,000.00 

203201010521 5. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือหองสมุดมนุษย 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทน การจัดทําหนังสือมีชีวิต 
จํานวน 5 เรื่อง  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 

18,000.00 7,200.00 7,200.00 3,600.00 0.00 

รวม 341,020.00  85,255.00   102,306.00   85,255.00   68,204.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส 
(e-Magazine) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Magazine) 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. จางบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส 
(มติชนออนไลน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จางบริการ
วารสารอิเล็กทรอนิกส (มติชน
ออนไลน) 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : หนังสือ
ตําราวิชาการ 

เลม 50.00 50.00 50.00 50.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. หนังสือพิมพและสิ่งพิมพตอเนื่อง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
หนังสือพิมพและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 

ฉบับ 900.00 1100.00 1100.00 900.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

5. ดําเนินการจัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือหองสมุดมนุษย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดําเนินการ
จัดทําหนังสือมีชีวิต
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือหองสมุด
มนุษย 

เร่ือง 2.00 2.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาหองสมุดสีเขียว    

     รหัสโครงการ 6515000008 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 18 ดานการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน Green University ตามเกณฑ

มาตรฐาน UI GreenMetric 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65402 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน Green 
University 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (6,150 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 2560-2564 โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู Green University จึงไดมีการดําเนินโครงการ
หองสมุดสีเขียว โดยการจัดภูมิทัศนและการบริหารจัดการหองสมุดและสํานักงานใหมีการดําเนินการท่ี
เปนการประหยัดพลังงานไฟฟาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library) 
 2. เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเขาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา อาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี และประชาชนท่ัวไป  
6. วิธีการดําเนินงาน 1. กําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 

    2. กําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    3. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
    5. รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม คร้ัง 4 
เชิงคุณภาพ    
   1. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกอนและหลังจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด คร้ัง 4 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library)และ
สํานักงานสีเขียว (Green Office) 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยาจัดดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric) 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202105010121 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการ
อานและการเรียนรูดานอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบแทนใชสอยวัสดุ 
จัดหาวัสดุสารสนเทศเพ่ือจัดกิจกรรมการรณรงค
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  
จํานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 5000 บาท รวมเปนเงินทั้งิ
สิ้น 20000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 

20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

รวม 20,000.00  5,000.00   6,000.00   5,000.00   4,000.00  

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูดาน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงเสริมการอานและการเรียนรูดน
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

คร้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม
สงเสริมฯ 

รอยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ วิทยวิชาการ    

     รหัสโครงการ 6515000009 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 3.4 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับ

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
เปาหมายท่ี : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 301 
อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนท่ี (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบ
สารสนเทศ เปนศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจดัการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการสูสังคม 

2. เพ่ือสงเสริมการอานและการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะความเขาใจทางดานดิจิทัลใหกับผูใชบริการ 

5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
6. วิธีการดําเนินงาน 1. กิจกรรมการอานเพ่ือการเรียนรู 

    2. งาน library and IT Fair 
    3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล  

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 49,200.00 บาท แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 3 

เชิงคุณภาพ    
   1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด กิจกรรม 3 
เชิงคาใชจาย   
   1. มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การอาน และการพัฒนาทักษะ
ทางดานดิจิทัล 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตรงตามความตองการดานการอาน และ
ผูใชบริการมีทักษะดานดิจิทัล 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผูใชบริการมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202103080121 1. กิจกรรมการอานเพ่ือการเรียนรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :    รายละเอียด : คาตอบแทน 
-คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท  เปนเงิน 900 บาท  
-เงินรางวัล จํานวน 1 ครั้ง เปนจํานวนเงิน 3000 บาท  
คาใชสอย 
-อาหารและเครื่องด่ืม จํานวน 60 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 25 บาท เปนจํานวนเเงิน  1500 บาท  
คาวัสดุ  
- วัสดุ จํานวน 1 ครั้ง เปนเงิน 4600 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 บาท 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

202103080221 2. งาน library and IT Fair 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 300 บาท   =  1,800 บาท 
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน  50 คน ๆ ละ 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท  = 3,500 บาท 
คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน ๆ ละ 1 ม้ือ ๆ ละ 100 บาท  =  5,000  บาท  
คาวัสดุ  = 9,700บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20000 บาท 
(ถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 

202103080321 3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท   = 1,800 บาท  
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 100 คนๆละ 2  ม้ือๆละ 6บาท 12000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 19200 บาท  

19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 49,200.00  12,300.00   14,760.00   12,300.00   9,840.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.
64) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.6–มี.ค.

65) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.65 มิ.ย.

65) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. กิจกรรมการอานเพ่ือการเรียนรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม 

คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทักษะการอานเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

2. งาน library and IT Fair ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัด
กิจกรรม Library and IT Fair 

คร้ัง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

3. การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดอบรม 
Digita Literacy 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จํานวน 
ผูเขารวมอบรม 

คน 1000.00 0.00 0.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.กศ.)

รหัสโครงการ 6515000011

ความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart 

University 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยาง
ชาญฉลาด Smart University 

 ผลผลิต/โครงการ :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
 แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ : 

ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน 
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3. หลักการและเหตุผล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ี ในการจัดหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบ
สารสนเทศ เปนศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการ
ใหบริการทางวิชาการทีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจดัการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตองจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพ้ืนฐาน ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการสอน
การสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมี
ประสิทธิภาพดานสารสนเทศ 
4. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพ่ือสนับสนุนการใหบริการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย

นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. อุปกรณบริหารจัดการระบบเครือขาย

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบท่ี 2
3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบท่ี 2
4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
5. ปมไดโว
6. ไมโครโฟน
7. พัดลมดูดอากาศ
8. เครื่องสแกน
9. เครื่องถายเอกสาร
10. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 2
11. Cisco Slp Phone CP-3905
12. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 
13.ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ
14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (ชั้น 2

และชั้น 3) 
15. คาตอบแทนคณะกรรมการประจําสํานัก (คาเบี้ยประชุม, คาพาหนะ)
16. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการสํานักฯ)
17. วัสดุ
18. สงบุคลากรเขารับการอบรม (10,8,7,5)
19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 2,307,780.00 บาท

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 

1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 18 
เชิงคุณภาพ 

1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา 
1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด กิจกรรม 18 

เชิงคาใชจาย 

1. โครงการ มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ

โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
    การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           การทํางานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมาย
และเกิดประสิทธิภาพ 

     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201020131 1. อุปกรณบริหารจัดการ
ระบบเครือขาย 

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 31 
ธันวาคม 2564 

สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1.1 เปนอุปกรณ Hardware appliance ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการพิสูจนตัวตน
โดยเฉพาะ 
1.2 มีพอรตการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interfaces) แบบ 10/100/1000 (RJ-45) 
จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต และแบบ 1G SFP ไมนอยกวา 2 ชอง 
1.3 มี Hard disk สําหรับเก็บขอมูลขนาด 2 TB จํานวน 2 หนวย หรือดีกวา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 729450 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณบริหารจัดการระบบเครือขาย ราคา 729450 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 729,450.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 729,450.00 บาท 

729,450.00 729,450.00 0.00 0.00 0.00 

203201020231 2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
แบบที่ 2 

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 

สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกวา สํา หรับ
คอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz จํานวนไมนอยกวา 
2 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไมนอยกวา 16 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350000 บาท  

350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 

203201020331 3. เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 2 

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 

สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา 
พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน 
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 12 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล แบบที่ 2 ราคา 30000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201020431 4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ความจุ 110 ลิตร 
ขนาดหลอด UVC รวม 80  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C ราคา 50000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 50,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 50,000.00 บาท 

50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

203201020531 5. ปมไดโว
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ลูกลอย ขนาดไมนอยกวา 2 นิ้ว 
ขนาด 400W 220V 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16050 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ปมไดโว ราคา 8025 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 16,050.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 16,050.00 บาท 

16,050.00 16,050.00 0.00 0.00 0.00 

203201020631 6. ไมโครโฟน
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - เปนไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 
- ความถ่ี 694-703 MHz 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 67410 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ไมโครโฟน ราคา 33705 จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 67,410.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 67,410.00 บาท 

67,410.00 67,410.00 0.00 0.00 0.00 

203201020731 7. พัดลมดูดอากาศ
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - เปนพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง 
- ขนาดไมนอยกวาว 8 นิ้ว  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20330 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. พัดลมดูดอากาศ ราคา 1016.50 จํานวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 20,330.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 20,330.00 บาท 

20,330.00 20,330.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201020831 8. เครื่องสแกน

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 

สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได
ไมนอยกวา30 แผน 
- สามารถสแกนเอกสารได2 หนาแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 17000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสแกน ราคา 17000 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 17,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 17,000.00 บาท 

17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 

203201020931 9. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา
และสี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 -30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - ชุดปอนอัตโนมัติ หนา-หลัง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา และสี ราคา 99500 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 99,500.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,500.00 บาท 

99,500.00 99,500.00 0.00 0.00 0.00 

203201021031 10. อุปกรณกระจาย
สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ชอง แบบที่ 2 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Modil 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 ราคา 18000 จํานวน 1 เครื่อง รวม
เปนเงิน 18,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 18,000.00 บาท 

18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 

203201021131 11. โทรศัพท

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : สามารถเชื่อมตอการใชงานโทรศัพท แบบ IP Phone ได 
-สามารถ โทรเขา โทรออก พักสาย โอนสาย ประชุม ได 
-มีหนาจอแสดงสถานะการทํางาน และบอกเบอรโทรเขาได 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 98012 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. โทรศัพท ราคา 2450.30 จํานวน 40 เครื่อง รวมเปนเงิน 98,012.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 98,012.00 บาท 

98,012.00 98,012.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201021231 12. คร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 
ประมวลผล  
ระยะเวลาดาํเนนิการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 8 แกนหลัก (8core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬกาพื้นฐาน 2.3 GHz
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด Solid State Drive (SSD) ขนาดความจุ ไมนอยกวา 512GB
รายการครุภัณฑ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จาํนวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 49755 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,510.00 บาท 

99,510.00 99,510.00 0.00 0.00 0.00 

203201021331 13. ครุภัณฑผลิตสื่อสาร
สนเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
ธันวาคม 2564 

สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ประกอบดวย 
1 กลองดิจิทัลแบบเปลี่ยนเลนสได  
- ถายภาพนิ่ง 24.2 Mp ขนาดเซ็นเซอร APS-C 
- ถายวีดีโอ ไดสูงสุด 4K 30p FHD 120p 
2 เลนสกลอง  
- ระยะโฟกัส 1.1 - 1.5 ม. 
- เสนผาศูนยกลางฟลเตอร 67 มม. 
3. ไมกันสั่น
- รองรับการทํางานไดหลายรูปแบบและสรางวีดีโอได 
- สามารถปรับทิศทางได  
4. Saramonic
- ใชคลื่น 2.4 GHz  
- มีหนาจอแสดงสถานะชัดเจน  
- ใชงานไดยาวนาน สูงสุด 8 ชม. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 88917 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ ราคา 88917 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 88,917.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 88,917.00 บาท 

88,917.00 88,917.00 0.00 0.00 0.00 

203201021431 14. ระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
(ชั้น 2 และชั้น 3) 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1.อุปกรณติดต้ังสําหรับประหยัดพลังงาน ชั้น 2 และชั้น 3 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 400000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (ชั้น 2 และชั้น 3) ราคา
400000 จํานวน 1 ระบบ รวมเปนเงิน 400,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 400,000.00 บาท 

400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201021521 15. คาตอบแทน
คณะกรรมการประจําสํานัก 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60600 บาท  

60,600.00 20,200.00 0.00 20,200.00 20,200.00 

203201021621 16. คาอาหารวาง (ประชุม
กรรมการสํานักฯ) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาอาหารวาง (ประชุมคณะกรรมสํานักฯ) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1785 บาท  
 

1,785.00 595.00 0.00 595.00 595.00 

203201021721 17. วัสดุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 22 รายการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 41216 บาท 

41,216.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 6,216.00 

203201021821 18. สงบุคลากรเขารับการ
อบรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาลงทะเบียน    
คาพาหนะ คาเดินทาง 
คาเบี้ยเลี้ยง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100000บาท 

100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

203201021921 19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับประสิทธิภาพการ
ใหบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการจัดอบรม 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท 
 

20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวม 2,307,780.00  576,945.00   692,334.00   576,945.00   461,556.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–มี.ค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 มิ.ย.65) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. อุปกรณบริหารจัดการระบบ
เครือขาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณบริหารจัดการระบบ
เครือขาย 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
แบบที่ 2 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 
แบบที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร
ประมวลผล แบบที่ 2 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
4. ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูอบฆาเชื้อโรคดวย UV-C เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
5. ปมไดโว ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปมไดโว ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. ไมโครโฟน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมโครโฟน ตัว 2.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
7. พัดลมดูดอากาศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัดลมดูดอากาศ ตัว 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
8. เครื่องสแกน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องสแกน เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

9. เครื่องถายเอกสาร ขาวดํา และสี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องถายเอกสารขาวดํา 
และสี 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

10. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุปกรณกระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2 

เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
11. โทรศัพท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โทรศัพท เคร่ือง 40.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
12. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 
แบบที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : MacBook Pro 13 นิ้ว เคร่ือง 1.00 0.00 0.00 0.00 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

13. ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑผลิตสื่อสารสนเทศ ชุด 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
(ชั้น 2 และชั้น 3) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
(ชั้น 2 และชั้น 3) 

ระบบ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
15. คาตอบแทนคณะกรรมการประจํา
สํานัก 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําสํานัก 

กิจกรรม 1.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 85.00 85.00 
16. คาอาหารวาง (ประชุมกรรมการ
สํานักฯ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาอาหารวาง (ประชุม
กรรมการสํานักฯ) 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 85.00 85.00 
17. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 5.00 7.00 5.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

18. สงบุคลากรเขารับการอบรม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สงบุคลากรเขารับการอบรม คน 5.00 5.00 5.00 5.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
19. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ คร้ัง 1.00 0.00 1.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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