
 
โครงการศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ด้ำนแหล่งเรียนรู้  และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหลักของมหำวิทยำลัย ซึ่ง มีวิสัยทัศน์ในกำรมุ่งสร้ำง         
ควำมเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) และมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University)  โดยในปี พ.ศ.2561 นี้ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) มุ่งสู่กำรเป็น
ห้องสมุดที่สวยงำม สะอำด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็น
รูปธรรม   

 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจัดโครงกำร ศึกษำดูงำน ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี  เพ่ือศึกษำดูงำนกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  เพ่ือน ำแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดี มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้บุคลำกรทุกท่ำนได้รับรู้เกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ 

และวิธีกำรตรวจประเมิน เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ห้องสมุดสีเขียว 
2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง          

กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.3  เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  
 

3.  ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาดูงาน 
วันที่  10 – 11 พฤษภำคม 2561  ณ  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัย    

รำชภัฏเพชรบุรี  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
 

4. เป้าหมายและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
4.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  30  คน 
4.2 กำรศึกษำดูงำนครั้งนี้ส ำหรับบุคลำกร ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 
 
 
 



 
6. งบประมาณ  
  เงินงบประมำณประเภทเงินบ ำรุงกำรศึกษำ งำนพัฒนำบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 จ ำนวนเงิน  65,600  บำท  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.  ค่ำเบี้ยเลี้ยง          18,300  บำท 
   - เบี้ยเลี้ยง ผู้อ ำนวยกำร  (1 คนๆ ละ 270 บำท จ ำนวน 2 วัน)      540 
 - เบี้ยเลี้ยงบุคลำกร (36 คนๆ ละ 240 บำท จ ำนวน 2 วัน)   17,280 
 - เบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ  (1 คน ๆ ละ 240 บำท จ ำนวน 2 วัน)   480 
2.  ค่ำน้ ำมัน  (รถบัส 1 คัน)        6,000  บำท 
3.  ค่ำบ ำรุงรักษำรถยนต์  (รถบัส 1 คัน)       1,500  บำท 
4.  ค่ำท่ีพัก          34,200  บำท 
5.  ค่ำเช่ำรถตู้โดยสำร  (1 คันๆ ละ 2 วันๆ ละ 2,800 บำท)     5,600  บำท 

    รวม               65,600          บาท 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  บุคลำกรมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำห้องสมุด  ให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 
7.2  บุคลำกรได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ และมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

 
8.  การประเมินผลการด าเนินงาน 
 8.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 8.1.1  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ ไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง 
 8.1.2  มีบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ 30 คน 
 8.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 8.2.1  ร้อยละของกำรพัฒนำบุคลำกร  เป้ำหมำยร้อยละ 90 
 8.2.2  ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกร เป้ำหมำยร้อยละ 80  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ  ศึกษาดูงาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

วันที่  10 – 11  พฤษภาคม  2561 
 

วันที่ -  เวลา     กิจกรรม 
 
10  พฤษภาคม  2561    
 

06.30 น. ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
10.30 – 12.00  น. ศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียว ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 15.30 น. ศึกษำดูงำน  ในส่วนงำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  งำนห้องสมุด   
 และงำนบริหำรจัดกำร   
15.30 – 16.30 น. เดินทำงไปที่พัก  โรงแรมสวนบวกหำด  อ.ชะอ ำ  จ.เพชรบุรี 
16.30 – 18.00 น. ชมทัศนียภำพท้องทะเล  ชำยหำดชะอ ำ 
18.00 – 19.00 น. รับประทำนอำหำรเย็น 
19.00 – 20.00 น. น ำเสนอแนวคิด และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำน  
 

 
11  พฤษภาคม  2561    

 

07.30 – 09.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ 
09.00 – 10.30 น. เดินทำงศึกษำแหล่งโบรำณสถำน  “พระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน” 
10.30 – 12.00 น. ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต  “ถ้ ำเขำหลวง”   
12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 16.00 น.  ชมวิถีชีวิตและเลือกซ้ือของที่ระลึกระหว่ำงทำง 
19.30 น. ถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 
 
* หมำยเหตุ :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
 
ข้าราชการ  จ านวน 1 คน  คือ 

1.  นางทัศนี   สุทธิวงศ ์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน  14  คน  คือ 

1. นางสุภาพร ณ หนองคาย รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2. นางสาวรสสุคนธ์ ค าสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางพรทิพย์ เดชรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางยุพิน กิจที่พ่ึง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก บรรณารักษ ์
6. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง บรรณารักษ ์
7. นางนภารัตน์ พุ่มพฤกษ ์ บรรณารักษ ์
8. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง บรรณารักษ ์
9. นายภูวนาถ นาควรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
11. นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นายอ านาจ แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. นายวรพจน์ วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 

พนักงานราชการ จ านวน  4  คน  คือ 
1.   นายณเรศณ ์ จิตรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2.   นายมานิช โชติช่วง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.   นายสายชน คงคะพันธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.   นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์  บรรณารักษ ์

 
ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  คน  คือ 

1.  นางละเอียด รามคุณ  พนักงานพิมพ์ 
 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา จ านวน  16  คน  คือ 

1. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. นายอ าพล  เกิดชนะ  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
3. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา บรรณารักษ ์
4. นายสายันต์ ชิตถุง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
5. นางศิริพร  แจ่มจ ารัส  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
6. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
7. นายสมชาย เพ็ญสุข  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
8. นายสมยศ เฉลยมณ ี  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 



9. นางสาวชลธิชา สว่างอารมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
10. นางกัลยา  จันทร์โชติ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
11. นางนงรักษ ์ เกษมสังข ์ คนงาน 
12. นางบุปผา ชมวงษ์  คนงาน 
13. นางเบญจา ผลโต  คนงาน 
14. นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ ์ คนงาน 
15. นางมาลี รื่นรมย์  คนงาน 
16. นางอุษา   บุญโสม  คนงาน 



โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 - 11 

พฤษภาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


