


 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6515000006 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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 

[  ] 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 จัดซ้ือจัดหาหนังสือตําราวิชาการ  
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 150,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม รายการ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. โครงการ/กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด รายการ 1 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามไตรมาส รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีทรัพยากรใหบริการตอเนื่องและพรอมใหบริการหลากหลายชองทางกับผูใชบริการทุก
ประเภท 
     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) 

303201010121 1. หนังสือตําราวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : หนังสือตําราวชิาการ จํานวน 30 เลม  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

รวม 150,000.00  37,500.00   45,000.00   37,500.00   30,000.00  

 
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. หนังสือตําราวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนังสือตําราวิชาการเพ่ิมข้ึน รายการ 10.00 10.00 10.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85.00 85.00 85.00 0.00 

       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

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

 
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.บป.)    
     รหัสโครงการ 6515000010 

 
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 
แผนปฏบัิติราชการระยะ 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 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาที่ ในการจดัหา พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและยกระดับระบบสารสนเทศ เปน
ศูนยกลางดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการใหบริการทางวิชาการทีมี
คุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรอยางชาญฉลาด และคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดลอม (Smart 
University & Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน จึงจําเปนตอง
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศพื้นฐาน ที่เก่ียวกับการพัฒนาการสอนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 
เปนไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมีประสิทธิภาพดานสารสนเทศ  
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อสนับสนนุการใหบริการะบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชนทัว่ไป 
6. วิธีการดําเนินงาน 1. ตูทิ้งขยะอันตราย 

    2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 
    3. ตูหนังสือ  
    4. เคร่ืองสํารองไฟ 
    5. เคร่ืองสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 เสน  
    6. เคร่ืองอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager 
    7.วัสดุ 
    8. คาสาธารณปูโภค  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พื้นที่ดําเนนิการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท แหลงงบประมาณ 3, งบ กศ.บป. 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 8 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. กิจกรรมดําเนินการแลวเสร็จในระยะวเวลาที่กําหนด กิจกรรม 8 
เชิงคาใชจาย   

   1. โครงการ มีผลจากการดําเนินงาน ของการเบิกจาย รอยละ 100 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) 
           การทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลติ) 
           มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน   
     ผลลัพธ (Outcome) 
           การทํางานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามเปาหมายและเกิด
ประสิทธิภาพ 
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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) 

303201020131 1. ตูทิ้งขยะอันตราย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม  2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริกาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : ตูทิ้งขยะอันตราย  
- พรอมหลังขา  
- ขนาด 100X60X200 cm. 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12500 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตูทิ้งขยะอันตราย ราคา 12500 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 12,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,500.00 บาท 

12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 

303201020231 2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : รายละเอียด  
- .ขนาเ ไมนอยกวา 160X40X120 cm. 
- มีหลังคา  
2รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12900 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง ราคา 12900 จํานวน 1 ตู รวมเปนเงิน 
12,900.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 12,900.00 บาท 

12,900.00 12,900.00 0.00 0.00 0.00 

303201020331 3. ตูหนังสือ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : - ขนาดไมนอยกวา 100X30X200 ซม. 
- โครงทําจากไมเนื้อแข็ง 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62500 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. ตูหนังสือ ราคา 12500 จํานวน 5 ตู รวมเปนเงิน 62,500.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 62,500.00 บาท 

62,500.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00 

303201020431 4. เครื่องสํารองไฟ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสํารองไฟ  
- ขนาด 1200VA/650 watts 
- สํารองไฟได 5-30 นาที  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 99000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสํารองไฟ ราคา 4950 จํานวน 20 ตัว รวมเปนเงิน 99,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 99,000.00 บาท 

99,000.00 99,000.00 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) 

303201020531 5. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 
เสน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 
- ความเร็วในการสแกนบารโคัด 100 ครั้ง/นาที 
- ครวามเร็วในกาสแกนบารโคัด 100 ครั้ง/วินาที 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7000 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอรแบบ 1 เสน ราคา 3500 จํานวน 2 เครื่อง 
รวมเปนเงิน 7,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,000.00 บาท 

7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 

303201020631 6. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 
2-D imager 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager 
 - หัวอาน แบบ 2D รองรับการอานบารโคัดทั้งแบบ 1 มิติ และ 2 มิติ 
- มี Port การเชื่อมตอ USB 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11235 บาท  
รายการครุภัณฑ 
1. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-D imager ราคา 3745 จํานวน 3 
เครื่อง รวมเปนเงิน 11,235.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 11,235.00 บาท 

11,235.00 11,235.00 0.00 0.00 0.00 

303201020721 7. วัสดุ 
 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ จํานวน 15 รายการ  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 36865 บาท  

36,865.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,865.00 

303201020822 8. คาสาธารณูปโภค 
 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค จํานวน 12 เดือน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8000บาท 

8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

รวม 250,000.00  62,500.00   75,000.00   62,500.00   50,000.00  
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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. ตูทิ้งขยะอันตราย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
รายละเอียด 

ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตะแกรง
คัดแยกขยะ 4 ชองทิ้ง 

ตู 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

3. ตูหนังสือ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตูหนังสือ ตู 5.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

4. เครื่องสํารองไฟ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
สํารองไฟ 

ตัว 20.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

5. เครื่องสแกนบารโคดระบบเลเซอร
แบบ 1 เสน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
สแกนบารโคดระบบเลเซอร
แบบ 1 เสน 

เคร่ือง 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

6. เครื่องอานบารโคดระบบหัวอานน
แบบ 2-D imager 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องอาน
บารโคดระบบหัวอานนแบบ 2-
D imager 

เคร่ือง 3.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

7. วัสดุ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วัสดุ รายการ 10.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง

พอใจ 
รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 

8. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คา
สาธารณูปโภค 

เดือน 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ 

รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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