
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง   -   
 

2. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
รหัสโครงการ      

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 ด้านการสร้างโอการและความเสมอภาคทางสังคม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
ประเด็นที่ : 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลยุทธที่ : 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.4 การจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ 
เป้าหมายที่ : 1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผน

งานพัฒนาพื้นที ่
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โครงการหลัก : 64103 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการจัดท าฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ                       .        
โครงการย่อย :  - 
ผลผลิต : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม  
ตัวชี้วัด : OKRs : 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100  
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : KPI : BB 105 จ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลไม่น้อยกว่าของ
จ านวนต าบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ การบริการการศึกษา (ร้อยละ 30) 
     KPI : BB 108 ระบบข้อมูลต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนาของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา (ร้อยละ 15) 
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ประเภทโครงการ 
[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[] โครงการด้านบริการวิชาการ  [ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   
  

3. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น้อมน าแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้      

พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมรทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่รองรับการพัฒนาของประเทศและมุ่งมั่ น
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ได้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของ
การพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในพ้ืนที่รับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
รับผิดชอบโครงการหลัก จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้นเป็นปีที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
และเก็บข้อมูลลงระบบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 88 ต าบล ในปีนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม จ านวน 88 ต าบล เพ่ือในปีที่3 มหาวิทยาลัยฯจะมีระบบและเป็นศูนย์กลางในการ
จัดเก็บข้อมูลของต าบล อ าเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ในการลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลโดยให้แบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจ/และการสังเกต ต าบลในจังหวัด ร่วมทั้งมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ยกตัวอย่างเช่น จังหวัด อ าเภอ 
องค์การบริหารหารส่วนต าบล  เทศบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การให้ข้อมูลพร้อมน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ใน
การประมวลผลต่อไป  
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4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของการพัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏ  
2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ จัดการความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ    
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
1. อาจารย์ประจ าต าบล จ านวน 88 คน 
2. พ้ืนที่ต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง  จ านวน 88 ต าบล  
3. หน่วยงานภาครัฐ  

 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล 
2. ประชุม/วางแผน การด าเนินงานในการพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและประเด็นข้อมูลที่จะด าเนินงานรวบรวม 
3. ประชุมร่วมกับอาจารย์ในการบูรณาการเรียนการรายวิชาร่วมกับนักศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง  
 

9. แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณโครงการ 1,897,000.00 บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1.จ านวนต าบลทีไ่ด้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมลูต าบลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนต าบลที่
มีในแต่ละจังหวัด ในปีท่ี 2  ตัวชี้วัด สงป. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

2.มีระบบข้อมลูต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 ของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา ตัวชี้วัด สงป. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

3.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ม ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

4.จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษาท่ีมี ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 
5.จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
รายวิชาที่เปิดสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

6.อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
1.ข้อมูลต าบลในจังหวัด ที่มีไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
2.มีระบบข้อมลูต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 ของจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา ตัวช้ีวัด สงป. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  15 

3. เกิดฐานข้อมูลต าบลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการ ฐานข้อมูล 1 
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ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด รายการ 6 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบริการ 
   

 

11. การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- ได้ข้อมูลเพิ่มเติมลงระบบฐานข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 30 ของ

จ านวนต าบลที่มีในแต่ละจังหวัด ในปีที่ 2   
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่น  
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- เกิดฐานข้อมูลต าบลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงและน าไปใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
หมวดรายจ่าย/

รายละเอียด 
จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.63-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3     
(เม.ย.63-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.63-ก.ย.

64) 
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการโครงการจดัท า
ฐานข้อมูล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน ใช้สอย   
วัสด ุ
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

80,000 30,000 20,000 20,000 10,000 
 

2 จัดเก็บข้อมลูและคีย์
ข้อมูล จ านวน 88 ต าบล  
ตามหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563  - 30 
กันยายน 2564 
 
 

ตอบแทน 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

1,760,000  1,760,000   
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รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 
หมวดรายจ่าย/

รายละเอียด 
จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.63-มี.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 3     
(เม.ย.63-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.63-ก.ย.

64) 
3 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์

ข้อมูล 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563  -  
30 กันยายน 2564 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด :  
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์
ข้อมูลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
12,000 บาท  
- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์
ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง 
8,000 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
20,000 บาท  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

20,000   20,000  

4 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมลู 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -             
30 กันยายน 2563 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด :  
ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมลู 
2 จังหวัดๆ ละ 200 
หน้าๆ ละ 15 บาท  
 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
6000 บาท 
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

6,000   6,000  

5 ค่าจ้างเหมาท ารูปเล่ม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -             
30 กันยายน 2564 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด :  
ค่าจ้างเหมาท ารูปเล่ม 
จ านวน 100 เล่ม ๆ  ละ 
300 บาท  
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
30,000 บาท  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

30,000   30,000  

6 ค่าจ้างท าเล่มสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 –  
30 กันยายน 2564 
 

สถานท่ีด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอยีด : ค่าจ้าง
ท าเล่มสรุปผล จ านวน 
5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
1,000 บาท  
(ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

1,000    1,000 
 

รวม 30,000 1,780,000 76,000 11,000 
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13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบริการ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

1.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโครงการจดัท า
ฐานข้อมูล 

เชิงเวลา : ด าเนินการโครงการ/กจิกรรมแล้วเสร็จ
ในเวลาที่ก าหนด 

รายการ 6  

2.การจัดเก็บข้อมลูและคีย์
ข้อมูล จ านวน 88 ต าบล 

เชิงปริมาณ 
1.จ านวนต าบลทีไ่ด้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมลู
ต าบล ของจ านวนต าบลที่มีในแตล่ะจังหวัด ในปีท่ี 
2  ตัวช้ีวัด สงป. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 

2.มีระบบข้อมลูต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ของจ านวนต าบลที่
ได้เข้าไปพัฒนา ตัวชี้วัด สงป. 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  15 

3.จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ของจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ม ี

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

4.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ของจ านวน
นักศึกษาท่ีมี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 

5.จ านวนรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับกิจกรรม ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  20 

6.อาจารย์และนักศึกษามีทักษะการท างานกับ
ชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ของจ านวนอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 

เชิงคุณภาพ : 
เกิดฐานข้อมูลต าบลที่หน่วยงานภาครัฐสามารถ
เชื่อมโยงและน าไปใช้ในการตดัสินใจเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด 
สงป. 

  

3.ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์
ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการฯ  
 

งาน 1 

4.ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมลู เชิงคุณภาพ : เอกสารข้อมูล งาน 1 
5.ค่าจ้างเหมาท ารูปเลม่ เชิงคุณภาพ : รูปเล่มเอกสารการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 
งาน 1 

6.ค่าจ้างท าเล่มสรุปผล
การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : เล่มสรุปผลโครงการฯ งาน 1 

 

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานรอง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. ช่ือโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
รหัสโครงการ....................................................   
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ประเด็นที่ : 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 เป้าหมายที่ : 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 โครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชน 

โครงการย่อย : 641012 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 ผลผลิต : ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน จ านวน 20 ครัวเรือน และมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 15 % 
 แผนงาน : ด าเนินงาน 3 ระดับ ต้นน้ า 10% กลางน้ า 60% และปลายน้ า แบ่งเป็นติดตามข้อมูล 10% 
และคืนข้อมูล 10 % 
 ตัวชี้วัด : OKRs : 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 
 ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : KPI : 101 จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน)  
 



ประเภทโครงการ 
 [ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน   [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

[/] โครงการด้านบริการวิชาการ    [/] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้  
[ ] ด้านการศึกษา     [ ] ด้านวิจัย  
[/] ด้านเศรฐกิจ      [/] ด้านบริการวิชาการ  
[/] ด้านสังคม      [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน  
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม  
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา  
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

[ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  [ ] โครงการ อ่ืน ๆ  
[ ] ด้านวิจัย      [ ] ด้าน..............................................  
[ ] ด้านบริการวิชาการ  
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ  
3 ปี(พ.ศ.2563-2565)  ด้านการพัฒนาท้องถิ่นนั้น และให้เป็นไปตามตัวชี้วัดในการพัฒนาท้องถิ่น ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ
ชุมชนในการยกระดับรายได้และลดรายจ่าย และกิจกรรมที่สอดรับกับพันธกิจด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นไปต่อยอดใน
การพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสืบสานศาสตร์
พระราชาในการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. ส านักวิทยบริการฯ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาและต่อยอดอาชีพของประชาชนในชุนชน 

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในชุมชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขั้น 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 คนในชุมชนในท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Zone ที่ 2 จ านวน 20 ครัวเรือน 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ 
 2. จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 20 ครัวเรือน 
 3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  
 4. คืนข้อมูล 
7. ระยะเวลา 
 วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 



8. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. วังน้อย 
 2. บางปะอิน 
 3. อุทัย 
 4. บางบาล 
 5. พระนครศรีอยุธยา 
 

9. แหล่งงบประมาณ/งบประมาณโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ – งบประมาณแผ่นดิน 
 งบประมาณโครงการ – จ านวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. จ านวนกิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรม 4 
2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ครัวเรือน 20 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความ
ยากจนและ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
1. ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

ครัวเรือน 20 

2. บันทึกหลักฐานข้อมูลรายได้ครัว เรือน (สมุดบัญชี
ครัวเรือน) 

เล่ม 20 

เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
1. ร้อยละของงานด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
 ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล  (evaluation) 
 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันทีโ่ดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 

- ชุมชนได้รับการส่งเสริม ต่อยอด และสนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ด้านอาชีพ 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 

- ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจทางด้านอาชีพและมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ 

- เกิดภาคี เครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กับชุมชน
ท้องถิ่นและยกระดับรายได้ครัวเรือน 

 



12. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
3 

(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

 1. ส ารวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ งบประมาณ 50,000 บาท 
  1. ค่าตอบแทนใช้สอย 36,000 บาท  

1) ค่าเช่าเหมารถ  
(รวม 10 วันๆ ละ 2,000 บาท) = 20,000 บาท 
 2) ค่าให้ข้อมูล   
(50 ครัวเรือนๆ ละ 100 บาท) = 5,000 บาท  
3) ค่าคีย์ข้อมูล 5,000 บาท    
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 10 วันๆ ละ 120 
บาท = 6,000 บาท 
2. ค่าวัสดุ  14,000 บาท 

 50,000 
 

   

 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จ านวน 20 ครัวเรือน งบประมาณ 2.1 – 2.3 รวมได้ 655,000 บาท 
  2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ   

5 พื้นที่ จ านวน 10 ครั้ง 
งบประมาณ 409,000 บาท 
1. ค่าตอบแทนใช้สอย 96,000 บาท 
    1) ค่าวิทยากร  
(ครั้งละ 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600  
= 3,600 บาท)  
จ านวน 10 ครั้ง = 36,000 บาท 
 

    2) ค่าอาหารกลางวัน   
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 100 บาท = 2,000 บาท)  
จ านวน 10 ครั้ง = 20,000 บาท 
 

    3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท = 
1,400 บาท)  
จ านวน 10 ครั้ง = 14,000 บาท 
 

    4) ค่าเช่าเหมารถ  
(รวม 10 วันๆ ละ 2,000 บาท)  
= 20,000 บาท 
   5) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 120 
บาท = 6,000 บาท 
 2.  ค่าวัสดุ (ถัวเฉลี่ย)  
จ านวน 10 ครั้ง = 313,000 บาท 
 
 
 

  409,000 
 

  



รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
3 

(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

  2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การผลิต
บรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 148,000 
บาท ระยะเวลา 5 วัน 
1. ค่าตอบแทนใช้สอย 48,000 บาท 

    1) ค่าวิทยากร  
(ครั้งละ 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 = 
3,600 บาท)   
จ านวน 5 ครั้ง = 18,000 บาท 

2) ค่าอาหารกลางวัน 
 (ครั้งละ 20 คนๆ ละ 100 บาท 
 = 2,000 บาท)  
จ านวน 5 ครั้ง =10,000 บาท  

 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท = 
1,400 บาท)  
จ านวน 5 ครั้ง =7,000 บาท 

 4) เช่าเหมารถ  
(รวม 5 วันๆ ละ 2,000 บาท)   
10,000 บาท  
 5) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 120 
บาท = 3,000 บาท 

  2. ค่าวัสดุ (ถัวเฉลี่ย)  
จ านวน 5 ครั้ง = 100,000 บาท 

   
 

148,000 
 
 
 
 
 
 

 



รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
3 

(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

  2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนงบประมาณ  
98,000 บาท ระยะเวลา 5 วัน 
1. ค่าตอบแทนใช้สอย 48,000 บาท 
    1) ค่าวิทยากร  
(ครั้งละ 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ ละ 600 
= 3,600 บาท)   
จ านวน 5 ครั้ง = 18,000 บาท 
    2) ค่าอาหารกลางวัน  
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 100 บาท 
= 2,000 บาท)  
จ านวน 5 ครั้ง =10,000 บาท  
    3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ครั้งละ 20 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท=
1,400 บาท )  
จ านวน 5 ครั้ง =7,000 บาท 

    4) เช่าเหมารถ  
(รวม 5 วันๆ ละ 2,000 บาท) 
 = 10,000 บาท 
5) เบี้ยเลี้ยง 5 คนๆละ 5 วันๆละ120 บาท 
= 3,000 
 2. ค่าวัสดุ (ถัวเฉลี่ย)  
จ านวน 5 ครั้ง = 50,000 บาท 

   
 

98,000 
 

 

 3. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ระยะเวลา 8 วัน  รวมได้ 55,000 บาท 
  1. ค่าตอบแทนใช้สอย 40,800 บาท 

   1) ค่าเช่าเหมารถ  
(8 วันๆ ละ 2,000 บาท)  
=16,000 บาท 

    2) ค่าเบี้ยเลีย้ง 5 คนๆ ละ 8 วันๆ ละ 
120 บาท = 4,800 บาท)  
3) ค่าพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมลู 
 = 20,000 บาท 
  2. ค่าวัสดุ จ านวน 14,200 บาท  
 
 
 
 
 

    55,000 



รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.63-
ธ.ค.63) 

ไตรมาสที่ 
2 

(ม.ค.64-
มี.ค.64) 

ไตรมาสที่ 
3 

(เม.ย.64-
มิ.ย.64) 

ไตรมาสที่ 
4 

(ก.ค.64-
ก.ย.64) 

 4. คืนข้อมูล 5 วัน งบประมาณ 40,000 บาท 

  1. ค่าตอบแทนใช้สอย  
19,750 บาท 
  1) ค่าเช่าเหมารถ  
(5 วันๆ ละ 2,000 บาท)  
=10,000 บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวัน  
(10 คนๆ ละ 100 บาท=1,000 บาท)
จ านวน 5 ครั้ง =5,000 บาท  
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 35 บาท=350 
บาท) จ านวน 5 ครั้ง 
 = 1,750 บาท 
4) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คนๆ ละ 5 วันๆ ละ 120 
บาท = 3,000 บาท 
 
    2 ค่าวัสดุ จ านวน 20,250 บาท  

    40,000  

รวมทั้งสิ้น 800,000 50,000 409,000 246,000 95,000 

 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
 เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
 

กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใ น ชุ ม ช นท้ อ ง ถิ่ น
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชน
ฐ า น ร า ก  2 0 
ครัวเรือน  

เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
ครัวเรือนที่ได้ร่วมโครงการ จ านวน 20 ครัวเรือน 20 
เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจ
ยกเว้นการบริการ) 
ครัวเรือนที่ได้ร่วมโครงการ มีรายได้เพ่ิมขึ้น
กว่าเดิมร้อยละ 15 

ร้อยละ 15 

เชิงเวลา : ตัวชี้ วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ  / 
ให้บริการ 



ครัวเรือนที่ ได้ร่วมโครงการ มีผลจากการ
ด าเนินงาน 100 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวช้ีวัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
ครัวเรือนที่ ได้ร่วมโครงการ มีผลจากการ
ด าเนินงาน 100 

ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ และทีมงาน 
 
 
        
      ลงชื่อ                                        ผู้เสนอโครงการ      
                   (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
                                                         ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
            วันที่................…………..........………… 
 



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง  -   
 

2. ชื่อโครงการ พัฒนาส านักวิทยบริการ 
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลุยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
เป้าหมายที่ : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart 

University.        
โครงการย่อย :  -  
ผลผลิต :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตัวชี้วัด : OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประเภทโครงการ 
[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี

พันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดหา รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 และอ านวยความสะดวกได้อย่างต่อเนื่อง  

 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดหาหนังสือต าราวิชาการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณโครงการ 2,500,000 บาท 
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10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
จ านวนกิจกรรมพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 6 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 6 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

11. การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 1.ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -              
30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : บ ารุงรกัษาลิฟต์
โดยสาร จ านวน 1 งาน  
เข้าด าเนินการ จ านวน 2 งวด 
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 
        - เดือนมีนาคม 2564  
งวดที่ 2 เดือนเมษายน  
        - กันยายน 2562 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 29,960 บาท 

29,960.00 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00 

 2. ค่าบ ารุงรกัษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
      1 ตุลาคม 2563 -        
30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :             
ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ จ านวน 1 งาน 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 250,000 บาท 

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 

 3. ค่าบริการหนังสอื
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 
ภาษาอังกฤษ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -          30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
ค่าบริการหนังสืออิเลก็ทรอนกิส์  
จ านวน 60 รายการ  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 353,000 บาท 

353,000.00 88,000.00 90,000.00 90,000.00 85,000.00 

 4. ค่าบริการหนังสอื ใช้สอย 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-book) 
ภาษาไทย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   รายละเอียด :  
ค่าบริการหนังสืออิเลก็ทรอนกิส์ 
(E-book) ภาษาไทย จ านวน    
200 รายการ รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  
600,000 บาท  
 

 5. หนังสือต าราวิชาการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
หนังสือต าราวิชาการ  
จ านวน 1200 เล่ม  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
900,000 บาท  

900,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 150,000.00 

 6. วัสด ุ
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
วัสดุ จ านวน 37 รายการ 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
367,040 บาท 

367,040.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 67,040.00 

รวม 613,000.00 879,980.00 565,000.00 442,020.00 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร งาน 1  
 2. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ งาน 1 
 3. จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ  เล่ม 60 
 4. จ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย เล่ม 200 
 5. จ านวนหนังสือต าราวิชาการเพิ่มขึ้น เล่ม  1900 
 6. จ านวนวัสดุเพียงพอต่อการใช้งาน รายการ  27 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 6 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง – 
   

2. ชื่อโครงการ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลุยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
เป้าหมายที่ : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart 

University.        
โครงการย่อย :  -  
ผลผลิต :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตัวชี้วัด :  OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government)  
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประเภทโครงการ 
[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจใน

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดหาและ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการสอนและการบริหารจัดการ และพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแนวนโยบายและ แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ 

 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
2. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
3. จัดหาวัสดุเพื่อสนับสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน 

 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณโครงการ 2,900,000.00 บาท 
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10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
จ านวนกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 13 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม  13 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

11.  การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลทีเ่กิดขึ้นโดยตรงหลงัจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- การท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- การท างานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ  
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 1. ค่าบ ารุงรกัษาเครือ่ง
ส ารองไฟ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใช้สอย   รายละเอียด :                  
ค่าบ ารุงรักษาเครือ่งส ารองไฟ 
(UPS) จ านวน 1 งาน             
จะเข้าด าเนนิการบ ารุงรกัษา 
จ านวน 2 งวด 
งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 
        - เดือนมีนาคม 2564 
งวดที่ 2 เดือนเมษายน      
        - เดือนกนัยายน 2564 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,510 บาท 

99,510.00 0.00 49,755.00 0.00 49,755.00 

 2. ค่าบ ารุงรกัษาเครือ่ง
ก าเนิดไฟฟ้า 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย   รายละเอียด :                
ค่าบ ารุงรักษาเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 
จ านวน   1 งาน               
เข้าด าเนินการ จ านวน 4 งวด  
ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.64)         
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)         
ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.64) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,684 บาท 

22,684.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 5,671.00 

 3. ค่าบ ารุงรกัษาระบบ
ดับเพลิงห้อง Server 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
     1 ตุลาคม   2563 
 - 30 กนัยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ 

ใช้สอย   รายละเอียด :                 
ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง    
เข้าด าเนินการ จ านวน 1 งาน                 
งวดที่ 1(ต.ค. 63- ม.ค.64)  
งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.64)  
งวดที่ 3 ( ม.ิย. ก.ย.64) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,816.50 บาท 

43,816.50 0.00 14,605.50 14,605.50 14,605.50 
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รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 4. ค่าบ ารุงรกัษา
เครื่องปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื้น 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -         
30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
บ ารุงรักษาเครือ่งปรับอากาศแบบ
ควบคุมอุณหภูมแิละความชื้น 
จ านวน 1 งาน 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
128,400  บาท 

128,400.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 

 5. บ ารุงรกัษาระบบ
บริหารการศึกษา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 –          
30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
  รายละเอียด :  
บ ารุงรักษาระบบบริหารการศกึษา 
จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
235,400 บาท 

235,400.00 0.00 235,400.00 0.00 0.00 

 6. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม 
Microsoft campus 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2563 –            
30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
  รายละเอียด :  
ค่าลิขสิทธิโ์ปรแกรม MIcorsoft 
campus จ านวน 1 สิทธิ ์
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 642,000 บาท 

642,000.00 642,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti -
Virus 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 -30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าลิขสิทธิ์ Anti-
Virus จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 99,000 บาท 

99,000.00 0.00 99,000.00 0.00 0.00 

 8. ค่าบริการ Cloud 
Service 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
     1 ตุลาคม  2563  
– 30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
ค่าบริการ Cloud Service 
จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  73,115 บาท 

73,115.00 0.00 0.00 0.00 73,115.00 

 9. ค่าบ ารุงรกัษา 
domain name 
aru.ac.th 1 ชื่อ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ  

ใช้สอย 
  รายละเอียด :             
ค่าบ ารุงรักษา domain name 
aru.ac.th 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 856 บาท  

856.00 0.00 856.00 0.00 0.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 10. ค่าซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที ่
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
    1 ตุลาคม   2563  
- 30 กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
  รายละเอียด :  
ค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์และอาคาร
สถานที่ จ านวน 20 รายการ 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 400,000 บาท  

400,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 

 11. วัสดุ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :            
วัสดุ จ านวน 40 รายการ 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 600,000 บาท  
 

683,348.50 233,348.50 250,000.00 100,000.00 100,000.00 

 12. บ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายไร้สาย (WiFI) 
จ านวน 1 งาน  

ใช้สอย 
  รายละเอียด :  
ค่าบ ารุงรักษาระบบเครอืข่ายไร้
สาย (WIFI)  จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 182,970 บาท 

182,970.00 182,970.00    

 13. บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ระบบเครอืข่าย  
(Core Switch)  
จ านวน 1 งาน  

ใช้สอย 
  รายละเอียด :  
ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบ
เครือข่าย  (Core Switch) 
จ านวน 1 งาน  
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 288,900 บาท 

288,900.00 288,900.00    

รวม 1,452,889.50 933,687.50 220,276.50 293,146.50 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบริการ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ งวด 2 
 2. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า งวด 4 
 3. ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงหอ้ง Server งวด 3 
 4. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น งาน 1 
 5. บ ารุงรักษาระบบบรหิารการศึกษา งาน 1 
 6. ค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft campus สิทธ์ิ 1 
 7. ค่าลิขสิทธ์ิ Anti -Virus งาน 1 
 8. ค่าบริการ Cloud Service งาน 1 
 9. ค่าบ ารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ ชื่อ 1 
 10. ค่าซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ รายการ 20 
 11. วัสดุ รายการ 40 
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กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 12. บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFI) งาน 1 
 13. บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch) งาน 1 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 13 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
    

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง  - 
 

2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
ประเด็นที่ : 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ บุคลากรให้ทันสมัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64404  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร                                     .        
โครงการย่อย :  644041 การจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 644042 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่                    
ผลผลิต        :  P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                
แผนงาน      :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานสังคม                                          
ตัวชี้วัด        : OKRs   - 
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : - 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประเภทโครงการ 
[] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   
  

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย และการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มและปรับปรุงห้องเรียนให้มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับปริมาณการใช้จริงและ
สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและให้ได้ตามพันธกิจและเป็น
มาตรฐานสากล 

 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เพื่อสนับสนุนการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่ 1 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จ านวน 1 ระบบ 
3. ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จ านวน 1 ระบบ 
4. ระบบเครือข่ายแกนหลัก จ านวน 1 ระบบ 
5. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จ านวน 1 ชุด 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา งบประมาณโครงการ  15,069,600 บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบท่ี 1 เครื่อง 45 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)  ระบบ 1 
3. ระบบอุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย ระบบ 1 
4. ระบบเครือข่ายแกนหลัก  ระบบ 1 
5. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก  ชุด 1  
6. ปรับปรุงถังเก็บน้ าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) งาน 1 
7. ปรับปรุงผ้าเพดานอาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) งาน 1 
8. ปรับปรุงบัวตกแต่งภายนอกอาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) งาน  1 

เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 8 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

 

11. การประเมินผล (eualuation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- การท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- การท างานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ  
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
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12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 
 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

644041 1. เครือ่งคอมพวิเตอร์
ประมวลผลแบบที่ 1 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลกั (6 core) 
โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬกิา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 3.0 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณทีี่ตอ้งใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 1 หนว่ย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยงานความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกนัขนาดไม่นอ้ยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพ โดยมีคุณสมบัตอิย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ
แยกจากแผงวงจรหลกัที่มี
หน่วยความจ า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดง
ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้
ความจ าหลกัในการแสดงภาพ
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไมน่้อยกว่า 2GB 
   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) 
ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
     - มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard 
Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หนว่ย  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1. เครือ่งคอมพวิเตอร์ประมวลผล
แบบที่ 1 ราคา 22000 จ านวน 
45 เครื่อง  
รวมเป็นเงนิ 990,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
990,000.00 บาท 

990,000.00 990,000.00 0.00 0.00 0.00 

 2. ระบบรกัษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Firewall) 
 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
1. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ
เครือข่ายไร้สายแบบที่ 1   
 

1,675,000.00 1,675,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด                            
  1. เป็นอุปกรณ์ Appliance ที่
ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ เพื่อท า
หน้าที่เป็น Next Generation 
Firewall และ มีหน่วย
ประมวลผลเป็นแบบ SPU เพื่อท า
หน้าที่สนับสนุนการท างานของตัว
อุปกรณ ์
  2. อุปกรณท์ี่น าเสนอต้องอยู่อยู่
ภายใต้ Magic Quadrant for 
Enterprise Network Firewalls 
2017 และ Magic Quadrant for 
Unified Threat Management 
2017 ในระดับ Leaders  
 3. อุปกรณ์จะต้องมี Interface 
ส าหรับเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย
แบบ Gigabit Ethernet(RJ-45) 
ไม่น้อยกว่า 16 ช่องและ แบบ 
Gigabit Fiber (SFP) ที่รองรับ
การติดตั้ง SFP Transceivers ไม่
น้อยกว่า 16 ช่อง และ แบบ 10-
Gigabit Fiber (SFP+) ที่รองรับ
การติดตั้ง SFP+ Transceivers  
ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง โดยทกุ 
Interface จะต้องสามารถก าหนด 
( Interface Rule ) เป็น LAN 
,WAN หรือ DMZ ได้ และ
สามารถก าหนด ( Interface 
Zone) ที่ผู้ดูแลระบบก าหนด
ขึ้นมาเอง ได้โดยอิสระ หรอื 
สามารถก าหนดให้เป็น Interface 
ส าหรับท า HA ได้ 
2. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ
เครือข่ายไร้สายแบบที่ 2 
รายละเอียด 
1. สามารถท างานบนมาตรฐาน 
IEEE 802.11a/b/g/n และ 
802.11ac Wave 1, Wave 2 ทั้ง
ในคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 
GHz (Dual Radio) และตอ้ง
สามารถเลือกใช้ชอ่งสัญญาณได้ทั้ง
แบบ 20MHz, 40MHz และ 80 
MHz 
2. สามารถส่งเคลือ่นสญัญาณ
แบบ 3x3 MIMO และ 3x3 MU-
MIMO ได้ โดยมีอัตราการสง่
ข้อมูลสูงสดุ PHY data rates (5 
GHz) ได้ไม่น้อยกว่า 1.3 Gbps 
3. ผู้เสนอจะต้องเสนอ License 
Wireless Controller เพื่อให้
สามารถใช้งานกับ Wireless 
Controller เดิมที่มอียู่ได้ 
3. ระบบสายสัญญาณ Cat6 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียด 
1. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว 
UTP Category 6 (Unshielded 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ANSI/TIA-568, 
ISO/IEC 11801:2002 - เป็น
อย่างน้อย 
2. สามารถรองรับการใช้งาน 
10GBASE-T,1000 BASE-T,100 
BASE-TX Voice เป็นอย่างนอ้ย 
4. อุปกรณ์จา่ยไฟส าหรับ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย PoE  
Injector 
รายละเอียด 
1. มีพอร์ต Gigabit PoE 30W 
Injector with PD Detection 
10/100/1000Base-T 
2. อุปกรณ์ต้องรองรับการท างาน
บนมาตรฐาน IEEE 802.3af, IEEE 
802.3at เป็นอย่างน้อย 
3. มีพอร์ตเชือ่มตอ่เครือขา่ย 
RJ45 แบบ 10/100/1000Mbps 
เพื่อรับ – ส่งขอ้มูล (Data) ผ่าน
สาย UTP จ านวน 1 พอร์ต 
4. มีพอร์ตเชือ่มตอ่เครือขา่ย 
RJ45 แบบ 10/100/1000Mbps 
ที่สามารถจ่ายไฟ (PoE) จ านวน 1 
พอร์ต โดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 
30W 
5. งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สายพร้อมอุปกรณ์   
รายละเอียด            
1. ลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งาน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Wireless Access Point) 
จ านวน 76  Linesens 
2. ปรับปรุง Wireless 
Controller เดิมของมหาลัยฯ ให้
สามารถรองรับการควบคุม 
Access Point ได้เพิ่มขึน้จากเดมิ
ไม่น้อยกว่า 76 เครือ่ง 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 1,675,000
บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1 ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ (Firewall) 
รวมเป็นเงนิ 1,675,000.00 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,675,000.00 บาท 

 3. ระบบอุปกรณก์ระจาย
สัญญาณไร้สาย   
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
1. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ
เครือข่ายไร้สายแบบที่ 1   
รายละเอียด                            
1. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน 
IEEE 802.11a / b/ g/ nและ ac 
wave 2 ได้เป็นอย่างน้อย 
2. สามารถรับส่งขอ้มูลที่ย่าน

1,696,800.00 1,696,800.00 0.00 0.00 0.00 



(7) 
 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้
พร้อมกัน และต้องสามารถ
เลือกใช้ช่องสญัญาณไดท้ั้งแบบ 
20 MHz ส าหรับย่านความถี่ 2.4 
GHz  และ 20,  40, 80 MHz 
ส าหรับย่านความถี ่5GHz 
3. สนับสนนุการท างานตาม
มาตรฐาน IEEE802.11a, IEEE 
802.11b/g  IEEE 802.11n และ 
802.11ac wave 2 โดยรองรับ
การถา่ยโอนข้อมูลสูงสุดที่ 867 
Mbps ส าหรับย่านความถี่ 5 GHz 
เป็นอย่างนอ้ย และมีพอร์ตแลน 
1GE อย่างน้อย 1 พอร์ตโดยต้อง
สามารถรับมาตรฐานแบบ 
802.3af/at ได้ 
2. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ
เครือข่ายไร้สายแบบที่ 2 
รายละเอียด 
1. สามารถท างานบนมาตรฐาน 
IEEE 802.11a/b/g/n และ 
802.11ac Wave 1, Wave 2 ทั้ง
ในคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 
GHz (Dual Radio) และตอ้ง
สามารถเลือกใช้ชอ่งสัญญาณได้ทั้ง
แบบ 20MHz, 40MHz และ 80 
MHz 
2. สามารถส่งเคลือ่นสญัญาณ
แบบ 3x3 MIMO และ 3x3 MU-
MIMO ได้ โดยมีอัตราการสง่
ข้อมูลสูงสดุ PHY data rates (5 
GHz) ได้ไม่น้อยกว่า 1.3 Gbps 
3. ผู้เสนอจะต้องเสนอ License 
Wireless Controller เพื่อให้
สามารถใช้งานกับ Wireless 
Controller เดิมที่มอียู่ได้ 
3. ระบบสายสัญญาณ Cat6 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายละเอียด 
1. เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว 
UTP Category 6 (Unshielded 
Twisted Pair) ที่มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ANSI/TIA-568, 
ISO/IEC 11801:2002 - เป็น
อย่างน้อย 
2. สามารถรองรับการใช้งาน 
10GBASE-T,1000 BASE-T,100 
BASE-TX Voice เป็นอย่างนอ้ย 
4. อุปกรณ์จา่ยไฟส าหรับ
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย PoE  
Injector 
รายละเอียด 
1. มีพอร์ต Gigabit PoE 30W 
Injector with PD Detection 
10/100/1000Base-T 
2. อุปกรณ์ต้องรองรับการท างาน
บนมาตรฐาน IEEE 802.3af, IEEE 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

802.3at เป็นอย่างน้อย 
3. มีพอร์ตเชือ่มตอ่เครือขา่ย 
RJ45 แบบ 10/100/1000Mbps 
เพื่อรับ – ส่งขอ้มูล (Data) ผ่าน
สาย UTP จ านวน 1 พอร์ต 
4. มีพอร์ตเชือ่มตอ่เครือขา่ย 
RJ45 แบบ 10/100/1000Mbps 
ที่สามารถจ่ายไฟ (PoE) จ านวน 1 
พอร์ต โดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 
30W 
5. งานติดตั้งระบบเครือข่ายไร้
สายพร้อมอุปกรณ์             
รายละเอียด 
1. ลิขสิทธิ์ส าหรับการใช้งาน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Wireless Access Point) 
จ านวน 76  Linesens 
2. ปรับปรุง Wireless 
Controller เดิมของมหาลัยฯ ให้
สามารถรองรับการควบคุม 
Access Point ได้เพิ่มขึน้จากเดมิ
ไม่น้อยกว่า 76 เครือ่ง 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,696,800 บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1. รระบบอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย   
รวมเป็นเงนิ 1,696,800 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
1,696,800 บาท 

 4. ระบบเครอืข่ายแกนหลกั 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
1. ระบบโครงข่ายใยแกว้น าแสง 
Fiber optic 
รายละเอียด 
1. เป็นสายใยแก้วน าแสงชนิด 
Singlemode ซ่ึงมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 
11801:2011(Ed2.2), ANSI/TIA-
568-C.3, Telcordia (Bellcore) 
GR-20-CORE, ANSI/ICEA 640, 
IEC 60793, IEC 60794-1-2, 
ITU-TG.652D และ 
RoHS เป็นอย่างน้อย 
2. สายใยแก้วน าแสงสามารถ
ติดตั้งภายนอกอาคารและแขวน
กับเสาไฟฟ้าได้ 
3. รองรับการใช้งาน IEEE802.3, 
10 GEthernet, Gigabit 
Ethernet, ATM,FDDI, Fiber 
Channel ได้ 
2. อุปกรณ์ก าหนดเส้นทาง
เครือข่าย  Router   
รายละเอียด 
1. อุปกรณ์ Router แบบที่ 1 
จ านวน x เครื่อง มีคุณสมบัตอิย่าง
น้อยดังตอ่ไปดังนี้ (ASR1001-X) 

5,237,100.00 5,237,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

    1.1 เป็นอุปกรณ์ Modular 
Chassis มีช่องส าหรับรองรับการ
ติดตั้งโมดูลแบบ Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet, POS(OC-3, 
OC-12, OC-48), Channelized 
(E1, E3, OC-3, OC-12) และ 10 
Gigabit Ethernet ได้ 
    1.2 มีหน่วยประมวลผลแยก
ท างานอิสระระหว่าง Control 
Plane และ Forwarding Plane 
    1.3 มี Switching Fabric หรือ 
Bandwidth Capacity ไม่น้อย
กว่า 2.5 Gbps 
 และสามารถอัพเกรดไดถ้ึง 
20Gbps (โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือ
เพิ่มอุปกรณ์) 
    1.4. มีหน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่ต่ ากว่า 8 GB 
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
 (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
รายละเอียด 
 1. สามารถค้นหาเสน้ทาง
เครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล 
(Routing Protocol) RIPV2, 
OSPF ได้อย่างน้อย 
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 24 ช่อง 
3. สามารถส่งข้อมูล Log File ใน
รูปแบบ Syslog ได้อย่างน้อย 
4. อุปกรณ์กระจายสญัญาณ  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 2         
รายละเอียด 
1. มีลักษณะการทางานไม่นอ้ย
กว่า Layer 2 ของ OSI Model 
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า 
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 24 ช่อง 
 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  
5,237,100.00 บาท 
 
 
รายการครุภัณฑ์ 
1. ระบบเครอืข่ายแกนหลกั 
ราคา 5,237,100 จ านวน 1 ระบบ 
รวมเป็นเงนิ 5,237,100.00บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
5,237,100 บาท 

 5. ชุดอุปกรณก์ระจาย
สัญญาณแกนหลัก 
 
 
 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอียด :  
1. อุปกรณ์กระจายสญัญาณแกน
หลัก Core Swith Cisco 9407   
  

2,193,700.00 2,193,700.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563- 30 
กันยายน 2563 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  รายละเอียด 
1. อุปกรณ์เครือขา่ย Core 
Switch จ านวน 1 เครือ่ง 
    1.1. โครงสร้างเป็นลกัษณะ 
Modular และ สามารถติดตั้ง 
การ์ดส าหรับเชือ่มตอ่กับระบบ
เครือข่ายได้อย่างน้อย 5 การด์
หลังจากติดตัง้ Supervisor แล้ว  
    1.2. มี Supervisor Card  
สามารถท างานทดแทนซ่ึงกนัและ
กันได ้
    1.3. มี Switching capacity 
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1.4 Tbps และ
มีพอรต์แบบ 40gbps ได้ไม่น้อย
กว่า 2 พอร์ต   
2.  อุปกรณส์่งและรับสัญญาณ 
FiberOptic 10 GBASE  SFP+  
Module    
รายละเอียด  
1. เป็นอุปกรณแ์ปลงสัญญาณ 
Gigabit Ethernet เป็นสัญญาณ
แสงวิ่งผ่าน Fiber Optic ที่มี 
Form-Factor ตามมาตรฐาน 
MSA: SFF-8431 Rev4.1 
2. เป็น SFP Module ชนิด 2 
Cores Fiber ส าหรับ Fiber 
Optic ระยะทางไม่นอ้ยกว่า 10 
กิโลเมตร 
3. Connector Type เป็นแบบ 
Duplex LC 
4. Data Rate  อยู่ในช่วง 9.9 ถึง 
10.5 Gbps 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกน
หลัก 2,193,700 บาท  จ านวน 1 
ชุด รวมเป็นเงิน 2,193,700 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
2,193,700 บาท 

644042 6. ปรับปรุงถังเก็บน้ าอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร 100 ปี) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : งานปรับปรุงพืน้
ถังเก็บน้ า อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)  
จ านวน 1 งาน  
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 1,073,000 บาท 

1,073,000.00 1,073,000.00 0.00 0.00 0.00 

 7. ปรับปรุงฝ้าเพดาน  
อาคารศนูย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - กันยายน 
2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : ปรับปรุงฝ้า
เพดาน  อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
จ านวน 1 งาน  
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,000 บาท 

1,647,000 1,647,000 0.00 0.00 0.00 
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 8. ปรับปรุงบัวตกแต่งนอก 
อาคารศนูย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์  (อาคาร 100 ปี) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2562 - 30 
กันยายน 2563 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด : ปรับปรุงบัว
ตกแต่งนอก อาคารศนูย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)  
จ านวน 1 งาน  
 

รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 284,000 บาท 

28,400.00 28,400.00 28,400.00 0.00 0.00 

 รวม 15,069,600.00   15,069,600.00 0.00 0.00 0.00 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบริการ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. พัฒนาบุคลากรส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คน 45 
 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านกัวิทยบริการ  ครั้ง  3 
 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านกัฯ) ครั้ง  15 
 4. วัสดุ   รายการ  40 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 ร้อยละการพัฒนา   
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 3 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 
 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยงานรอง  - 
 

2. ชื่อโครงการ พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์   
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลุยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
เป้าหมายที่ : 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64401 โครงกาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart 

University                                  
โครงการย่อย :     -                       
ผลผลิต :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม       
แผนงาน :  P302 แผนงานขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล     
ตัวชี้วัด :  OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government)  
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ  : - 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประเภทโครงการ 
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ    

ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดหา 
รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 และอ านวย
ความสะดวกได้อย่างต่อเนื่อง  

 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดหาหนังสือต าราวิชาการ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบบ.กศ. งบประมาณโครงการ 476,980 บาท 
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10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
. จ านวนกิจกรรมพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 4 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 4 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

11.  การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

11. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 1. จ้างบริการวารสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์(e-
Magazine) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
ค่าใช้สอยจ้างบรกิารวารสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,980  บาท 

28,980.00 28,980.00 0.00 0.00 0.00 

 2. หนังสือต าราวิชาการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
วัสดุ หนังสอืต าราวิชาการ 
จ านวน 400 เล่ม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

 3. หนังสือพมิพ์และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
จ านวน 5000 ฉบับ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230000 บาท 

230,000.00 70,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 



(4) 
 

รหัส
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 4. ด าเนนิการจัดท า
หนังสือมีชวีิต
อิเลก็ทรอนิกสเ์พื่อ
ห้องสมุดมนุษย์ ส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด :  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า
หนังสือมีชวีิต  จ านวน 5 เรือ่ง 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 18,000 บาท 

18,000.00 7,200.00 7,200.00 3600.00 0.00 

รวม 156,180.00 117,200.00 103,600.00 100,000.00 

12. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) งาน 1  
 2. หนังสือต าราวิชาการ เล่ม 400 
 3. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับ  5000 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 4 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
    

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วันที่  /  /       



 
แบบเสนอโครงการเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง  - 
 

2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
รหัสโครงการ  ....................................... 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ประเด็นที่ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI 
GreenMetric 
 เป้าหมายที่ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart and Green University)  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 โครงการหลัก :  64402  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน Green University 

โครงการย่อย :  - 
 ผลผลิต :  P 301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ตัวชี้วัด :  OKRs : 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (5,200 คะแนน) 

 ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : KPI : -  
 
 
 



(2) 
 
ประเภทโครงการ 
  โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  โครงการด้านบริการวิชาการ   โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
   ด้านการศึกษา   ด้านวิจัย 
   ด้านเศรษฐกิจ    ด้านบริการวิชาการ 
   ด้านสังคม    ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
   ด้านศาสตร์พระราชา 
   ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
  โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ อื่นๆ 
   ด้านวิจัย     ด้าน...................................... 
   ด้านบริการวิชาการ 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ระยะ 5 ปี 2560-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University จึงได้มีการด าเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว โดยการจัด  
ภูมิทัศน์และการบริหารจัดการห้องสมุดและส านักงานให้มีการด าเนินการที่เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

2. เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
   

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชาชนที่จัดท าเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย 

2. ผู้ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
1.ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2.ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
4.ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
5.รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

7. ระยะเวลา 
 วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
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8. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

9. แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ บ.กศ.  งบประมาณโครงการ  332,000.00  บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things :  IoT) 

ระบบ 1 

2. จ านวนกรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง 4 

เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things : IoT) สามารถตรวจวัดผลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของส านักวิทยบริการฯ ได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ         
เต็มรูปแบบ 

ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์การจัดโครงเหล็กส าหรับแแยกขยะรีไซเคิล ร้อยละ 100 
3. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
1. ร้อยละของงานด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
1. ร้อยละของการใช้งบประมาณด าเนินโครงการฯแล้ว
เสร็จตามจ านวนงบประมาณที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

 
11. การประเมินผล  (evaluation) 
 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันทีโ่ดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 

- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric)  
 

   
 



(4) 
 
12. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
 เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
 เชิงเวลา : ตัวช้ีวัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวช้ีวัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
 
 
 
 
 
 

รหัส 
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

- ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) 

ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด : :  
  1. อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับอาคาร
ประหยัดพลังงาน  
   2. ซอฟต์แวร์  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1. ระบบอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง จ านวน 1 ระบบ  
รวมเป็นเงนิ 300,000 บาท 

300,000 
 

300,000 -  - 

 

- กรงเหล็กคดัแยกขยะ 1 ชุด ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด :  
1. ขนาดไมน่้อยกว่า 
19*105*110 Cm. 
2. มีล้อส าหรับเคลื่อนย้ายได้ 
3. โครงสรา้งใช้เหล็กขนาดไม่นอ้ย
กว่า 1*1 นิว้ 
4. ความหนาของเหลก็โครงสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
 

รวมเป็นเงนิ 12,000 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12,000 บาท 

12,000 
 

12,000  - - 

 2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 

- ส่งเสรมิ/สนับสนุนให้ผูร้ับบริการมี
ความรู้ด้านการอนุรกัษ์พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

 ตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
- ร ายละ เอี ยด  :  จั ด หาวั ส ดุ 
สารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรม
รณรงค์อนุ รั ก ษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม   

15,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 
- 

  รวมท้ังสิ้น 332,000 317,000 5,000 5,000 5,000 



(5) 
 

กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) 
 

2. กรงเหล็กคัดแยกขยะ 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
 
 

เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. จ านวนระบบควบคุมอาคารอั จฉริ ยะ  ด้ วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things :  IoT) 

ระบบ 1 

2. จ านวนกรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง 4 

เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการ
บริการ) 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบอาคารควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) สามารถตรวจวัดผลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักวิทยบริการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มรูปแบบ 

ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธ์ิการจัดกรงเหล็กส าหรับคัดแยกขยะ ร้อยละ 100 
3. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
1. ร้อยละของงานด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
1. ร้อยละของการใช้งบประมาณด าเนินโครงการฯ 
แล้วเสร็จตามจ านวนงบประมาณที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ และทีมงาน 
 
 
 

      
                 ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
                                                         ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               วันที่................………….............………… 



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง   - 
 

2. ชื่อโครงการ  โครงการวิทยวิชาการ  
รหัสโครงการ ........................................... 
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที่ : 1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64302 โครงการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โครงการย่อย :  643021 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ด้านสังคมศาสตร์) 
ผลผลิต :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัด :  OKRs : 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 15) 
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : KPI : BB305 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 85) 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



(2) 
 

ประเภทโครงการ 
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[ ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรษฐกิจ    [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   
  

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจใน

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องรวบรวม
และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทรัพยากร
สารสนเทศที่ส าคัญเพ่ือให้ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
พัฒนาทักษะความเข้าใจทางด้านดิจิทัลให้กับผู้ใช้บริการ   

 

4. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่สังคม 
2. เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะความเข้าใจทางด้านดิจิทัลให้กับผู้ใช้บริการ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน          
2. กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT        
3. กิจกรรมอบรมฐานข้อมูล          
4. กิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด Library          
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ  
 

9. แหล่งงบประมาณ งบประมาณ บกศ.  งบประมาณโครงการ 98,600 บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. จ านวนกิจกรรมโครงการ กิจกรรม 5 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการผ่านเคาน์เตอร์) 
2. ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 8.0 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
3. ร้อยละของการด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามวาระ ร้อยละ 100 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
ผลผลิต  (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึน้โดยตรงหลงัจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิน้) 
- ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การอ่าน และการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล 
ผลกระทบ (impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
- ส านักวิทยบริการฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตรงตามความต้องการทางด้านการอ่าน และผู้ใช้บริการมีทักษะ

ทางด้านดิจิทัล   
ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ) 
- ผู้ใช้บริการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.

63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.

63) 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม  – 31 มีนาคม 
2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด :  
- ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ๆ ละ 
3 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท  
- เงินรางวัล จ านวน 1 ครั้ง เป็นจ านวนเงิน 
3000 บาท  
ค่าใช้สอย 
- ค่าน้ าดื่ม จ านวน 60 คน ๆ ละ  
6 บาท เป็นจ านวนเงิน  360 บาท  
ค่าวัสดุ  
- วัสดุ จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 9700 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14000 บาท 

14,000.00  14,000.00   

 2.  กิ จ ก ร ร ม ง า น สั ป ด า ห์
ห้องสมุด Library & IT  
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 มกราคม - 31 มีนาคม 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ 6 ชม.ๆ 
ละ 300 บาท =  1,800 บาท 
ค่าน้ าดื่ม จ านวน  50 คนๆ 2 มื้อๆ ละ  

35,000.00  35,000.00   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5
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รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.62-ธ.ค.62) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.63-มี.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.63-มิ.ย.

63) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.63-ก.ย.

63) 
2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 บาท  = 600 บาท 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คนๆละ   
100 บาท = 5,000 บาท 
ค่าวัสดุ  = 27,600 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000  บาท 

 3. กิจกรรมอบรมฐานข้อมูล
ออนไลน ์
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 เมษายน - 30 มิถุนายน 
2564 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสดุ 
รายละเอียด : 
 - ค่าอาหารกลางวัน 50 คนๆ 
ละ 100 บาท  5,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ 2 
มื้อๆ ละ 25 บาท  2,500 บาท 
ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 2,500 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10,000.00   10,000.00  

 4.กิจกรรมแนะน าการใช้
ห้องสมุด Library 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 
2564 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย,วัสด ุ
รายละเอียด :  
- ค่าใช้สอยส าหรับจัดงาน 15,000 บาท 
- ค่าวัสดุส าหรับจดังาน 15,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 30,000 บาท 

30,000.00    30,000.00 

 5. กิจกรรมพัฒนาทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน,ใช้สอย 
รายละเอียด :  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ ละ          
12 ชม.ๆ ละ 600 บาท =  7,200 บาท 
-  ค่าน้ าดืม่ จ านวน  100 คน ๆ 4 มือ้ๆ ละ 
6 บาท  = 2,400 บาท 

9,600 9,600    

รวม 9,600 49,000 10,000 30,000 
 

13. ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบริการ 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.กิจกรรมงานสัปดาห์หอ้งสมุด 
Library & IT 
 3.กิจกรรมอบรมฐานข้อมูล 
4.กิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด 
Library 
5.กิจกรรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                        คน  

เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 85 

เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 

กิจกรรมจัดเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 

   

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง  - 
 

2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ บุคลากรให้ทันสมัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64404  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร                                     .        
โครงการย่อย :  644042 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่  

644043 การบริหารจัดการหน่วยงาน          
ผลผลิต : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                
แผนงาน :        P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานสังคม                                          
ตัวชี้วัด :  OKRs –  
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  - 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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ประเภทโครงการ 
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน  
   

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจใน

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการงานด้านการพัฒนาบุคลากร การประชุม เพื่อให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารบรรณราชนครินทร ์

 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 
 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านัก) 
 4. วัสดุ 
 5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 6. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 7. ทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 



(3) 
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบบ ารุงการศึกษา งบประมาณโครงการ  882,420.00 บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. งานปรับปรุงห้องน้ าอาคารบรรณราชนครินทร์ งาน 1 
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านกั  ครั้ง  3 
3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านกั)   ครั้ง 13 
4. วัสดุ รายการ 20 
5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  คน 30 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้ง 2 

7. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คน 30 
8. จ านวนแผนที่ได้รับการทบทวน แผน 5 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 8 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   
 

11.  การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)  
- บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

ผลกระทบ (impact) (หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)  
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานประกันคณุภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ)  
- มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

11. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

644042 1. งานปรับปรุงห้องน้ าอาคาร
บรรณราชนครินทร์  
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

สิ่งก่อสร้าง 
   รายละเอียด :  
งานปรับปรุงห้องน้ าอาคารบรรณ
ราชนครินทร์  
  จ านวน 1 งาน  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,100 บาท 

210,100.00 210,100.00 0.00 0.00 0.00 



(4) 
 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

644043 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ส านัก 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารส านกั  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,600 บาท 

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

 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุม
กรรมการส านักฯ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 4 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าอาหารว่าง 
(ประชุมกรรมการส านกัฯ) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,185 บาท 

10,185.00 2,695.00 2,695.00 2,100.00 2,695.00 

 4. วัสด ุ
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
วัสดุ  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 200,000
บาท 

104,935.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 24,935.00 

 5. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
(10,8,7,5) 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าลงทะเบียน    
ค่าพาหนะ ค่าเดนิทาง 
ค่าเบ้ียเลี้ยง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 

300,000.00 100,000.00 80,000.00 70,000.00 50,000.00 
 

 6. จัดประชมุเชิงปฏิบัตกิาร
ยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการของส านักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใชจ้่ายในการ
จัดอบรม 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 20000 บาท 

20,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

 7. ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
บุคลากรส านักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (30 คน)  

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าที่พกั, ค่าเบ้ีย
เลี้ยง, ค่าพาหนะ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท 

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 

 8. ทบทวนแผนการด าเนนิงาน
ของส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนนิงาน 1 ครั้ง  จ านวนเงนิ 
99,600 บาท 

96,600.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 

 รวม  882,420.00 469,595.00 127,895.00 187,100.00 97,830.00 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
 
 



(5) 
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. ปรับปรุงห้องน้ าอาคารบรรณราชนครินทร์ งาน 1 
 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านกัวิทยบริการ  ครั้ง  3 
 3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านกัฯ) ครั้ง  15 
 4. วัสดุ   รายการ  40 
 5. พัฒนาบุคลากรส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คน 45 
 6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 7. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 8. จ านวนแผนที่ได้รับการทบทวน   
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 ร้อยละการพัฒน   
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 8 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
    

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 

 
 

ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยงานรอง  - 
 

2. ชื่อโครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  
ประเด็นที่ : 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ : 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์   

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลุยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
เป้าหมายที่ : 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก : 64401 โครงกาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart 

University                          .        
โครงการย่อย :     -                       
ผลผลิต :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม             
แผนงาน :  P 302 แผนงานขับเคลื่อนองค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
ตัวชี้วัด : OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 

government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Connected Government)  
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : - 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



(2) 
 

 
ประเภทโครงการ 

[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   
  

3. หลักการและเหตุผล 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ    

ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องจัดหา 
รวบรวม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัยในศตวรรษท่ี 21  

 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหา และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและได้มาตรฐาน 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
จัดซื้อจัดหาหนังสือต าราวิชาการ 
  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบกศ.บป. งบประมาณโครงการ  150,000 บาท 
 

 
 



(3) 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
จ านวนกิจกรรมพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 1 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   

11. การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศ 
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

12. แผนการด าเนนิงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 1. หนังสือต าราวิชาการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  
หนังสือต าราวิชาการ จ านวน 30 
เล่ม  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท 

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

        
รวม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. หนังสือต าราวิชาการ เล่ม 30 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 1 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
    

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วันที่  /  /       



 

แบบเสนอโครงการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   หน่วยงานรอง  - 
 

2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รหัสโครงการ      
 

ความสอดคล้องของโครงการ   
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ บุคลากรให้ทันสมัย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โครงการหลัก :  64404  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร                                     .        
โครงการย่อย :  644041 การจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

644043 การบริหารจัดการหน่วยงาน                                                
ผลผลิต : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                
แผนงาน :        P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานสังคม                                          
ตัวชี้วัด :  OKRs  - 
ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : -  
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



(2) 
 

ประเภทโครงการ 
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[    ] โครงการด้านบริการวิชาการ  [    ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

  [ ] ด้านการศึกษา    [ ] ด้านวิจัย 
[ ] ด้านเศรฐกิจ     [ ] ด้านบริการวิชาการ 
[ ] ด้านสังคม     [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม 
[ ] ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา 
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 

  [ ] โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อ่ืน ๆ 
   [ ] ด้านวิจัย     [ ] ด้าน    
   [ ] ด้านบริการวิชาการ 
   [ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน    

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจ
ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการ
บริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) และเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภค เพ่ือพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และด้านการเรียนการสอน 
2. เพื่อบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
2.  วัสด ุ
3. ค่าสาธารณูปโภค  
 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
 

8. พื้นที่ด าเนินการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9. แหล่งงบประมาณ งบกศ.บป. งบประมาณโครงการ  300,000 บาท 
 
 



(3) 
 

10. ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 100 
2 วัสดุ รายการ  20  
3. ค่าสาธารณูปโภค เดือน 12 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  กิจกรรม 3 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
   
 

11.  การประเมินผล  (evaluation) 
ผลผลิต  (Output) หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น 
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการพร้อมให้บริการ ได้อย่างต่อเนื่อง 
ผลกระทบ (impact) หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการ บริการทางวิชาการ 
ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบบริหารจัดการและสาธารณูปโภคท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

 

12.  แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

644041 1. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
ธันวาคม 2564 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครุภัณฑ์   รายละเอียด :  
1. โต๊ะ 
    - ขนาดไม่น้อยกว่า 80X60X75 ซม. 
    - ด้านบนเคลือบด้วยวัสดเุมลามีน
หรือดกีว่า 
    - โครงขาเหล็ก  
2. เก้าอี ้
     - ขนาดไม่น้อยกว่า 44X50X85 ซม. 
     - โครงเบาะท าจากไม้บุฟองน้ า 
หุ้มหนังเทียม หรอืดีกว่า 
     - ขาเก้าอี้ชุบโครเมี่ยม หรอืดีกว่า 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1..ชุดโต๊ะ+เกา้อี้ห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ ราคา 2,400 จ านวน 
100 ชุด รวมเป็นเงนิ 240,000 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 240,000 บาท 

240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 

644043 1. วัสด ุ
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564 
 

สถานที่ด าเนินการ 
   ส านกัวทิยบริการฯ 
 

วัสด ุ
   รายละเอียด :  
วัสดุ จ านวน 10รายการ  รวมเป็นเงนิ
ทั้งสิ้น 52,000 บาท 

52,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 10,000.00 



(4) 
 

รหัส
กิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏิบัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3     
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

 2. ค่าสาธารณูปโภค รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน 12 เดอืน 
รวมเป็นเงนิทั้งสิน้ 8000บาท 

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

 รวม 257,000.00 17,000.00 14,000.00 12,000.00 

13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (Target) 

 เชิงปรมิาณ : ตัวชี้วดัประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 1. ชุดโต๊ะ+เก้าอี้หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชุด 100 
 2. วัสดุ   รายการ  20 
 3 ค่าสาธารณูปโภค เดือน 12 
 เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วดัประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวดัผลความพงึพอใจยกเว้นการบริการ) 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   ร้อยละ 85 
 เชิงเวลา : ตัวชี้วดัประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด กิจกรรม 3 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตวัชี้วดัประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ / การบรกิาร 
    

หมายเหต ุ: จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตวัชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 

 
ลงช่ือ     ผู้เสนอโครงการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    วันที่  /  /       


