แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สจานบกหอสมมด
ปปการศศกษา 2560
ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม
1

1.4 การรรกษาอรตรา
การคงอยยย

601058 โครงการสรปดาหหหหอง
สมมด

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
1. ประชาสรมพรนธหทรรพยากร

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

โครงการสรปดาหหหหองสมมดจรดขศขนเพคทอ

สารสนเทศและบรรการของสสานรกหอ

ประโยชนค

- จสานวนผยหเขหารยวม

ประชาสรมพรนธหและสยงเสรรมการใชหหหอง

สมมดใหหเปปนทททรยหจรกอยยางกวหางขวาง 2.

นรกศศกษา : 450

กรจกรรมฯ ไมยนหอยกวยา

สมมดเพคทอการศศกษาคหนควหา สรหางนรสรยรรก

สยงเสรรมทรกษะในการแสวงหาความรยห

บมคลากร : 30

500 คน

การอยาน และสรหางความสรมพรนธหอรนดท

ดหวยตนเองจากแหลยงเรทยนรยหททสสาครญ

บมคคลภายนอก : 20

คคอหหองสมมด 3. สยงเสรรมสรมพรนธภาพ

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

อรนดทระหวยางผยหใชหกรบผยหใหหบรรการของ

นรกศศกษา : 450

- รหอยละ 80 ของผยหเขหา

สสานรกหอสมมด 4. การแนะนสาการ

บมคลากร : 30

รยวมกรจกรรมฯ มทความพศง

สคบคหนฐานขหอมยล -ประสานงานกรบ

บมคคลภายนอก : 20

พอใจไมยตทสากวยา 3.51

1. เพคทอสยงเสรรมใหหเหหนความสสาครญ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

เปปนโครงการทททจรดใหหมทกรจกรรมเพคทอสยง

ของการอยานหนรงสคอ และกระตมหนใหห

ประโยชนค

- จสานวนนรกศศกษาทททเขหา

เสรรมการใชห และการอยาน ใหหกรบนรก

เกรดการเรทยนรยหดหวยตนเอง 2. เพคทอสยง

นรกศศกษา : 60

รยวมโครงการ 80 - 100

ศศกษา อาจารยห บมคลากร เพคทอเปปน

เสรรมใหหเกรดทรกษะการครด การ

บมคลากร : 20

คน ตยอ 1 กรจกรรม -

การพรฒนาใหหนรกศศกษามทนรสรยรรกการอยาน

วรเคราะหห และพรฒนาตนเองจากการ

บมคคลภายนอก : 0

จสานวนกรจกรรมสยงเสรรม

รรกการคหนควหา เกรดการใฝฝรยห และนสาไปสยย

30,000.00

สสานรกหอสมมด

20,000.00

สสานรกหอสมมด

ระหวยางบมคลากรหหองสมมดและผยหใชห
บรรการ

บรรษรททททจสาหนยายฐานขหอมยล - จรด
เตรทยมเครคทองคอมพรวเตอรหและเจหา
หนหาทททประจสาเครคทอง - ประชา
สรมพรนธหใหหสาธารณชนไดหรรบทราบ ประเมรนผลการสาธรต
2

1.4 (ตยอ)

601112 โครงการสยงเสรรมการ
อยาน

หนผาททท

1

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
อยาน และนสาไปสยยการพรฒนาสรงคม 3.

ผผผใชผงบประมาณ

การอยานและการใชหไมย

การปฏรบรตรในชทวรตประจสาวรน

เพคทอสยงเสรรมใหหเกรดการใชหทรรพยากร

นรกศศกษา : 60

นหอยกวยา 7 กรจกรรม

ใหหมททรกษะกระบวนการแสวงหาความรยห

สารสนเทศในรยปแบบอรเลหกทรอนรกสห

บมคลากร : 20

หรคอ 12 ครรขง ตยอปปการ

รรกการเรทยนรยหและพรฒนาตนเองอยยางตยอ

เพคทอนสาไปสยยการใหหบรรการทททเปปน

บมคคลภายนอก : 0

ศศกษา

เนคทอง และรยหจรกใชหเวลาวยางใหหเปปน

E-library 4. เพคทอสยงเสรรมใหหเกรด

ประโยชนห และมทการจรดกรจกรรมเพคทอ

ความสรมพรนธหอรนดทระหวยางผยหใชหและผยห

เชฏงคมณภาพ

สยงเสรรมการใชหสารสนเทศประเภทตยาง ๆ

ปฏรบรตรงาน ไดหเกรดการรยวมกรจกรรม

- ผลการประเมรน

ทททมทการลงทมนจรดซคขอมาเพคทอใหหบรรการ ดรง

ระหวยางกรน

กรจกรรมไมยตทสากวยา 3.51

นรขนจศงตหองหาแนวทางใหหเกรดการใชหขหอมยล

- ผยหเขหารยวมกรจกรรมไดหรรบ

ตยาง ๆ อยยางคมหมคยา โดยการจรด

ความรยหเพรทมเตรมจาก

กรจกรรมตยาง ๆ ใหหเหมาะสมและสอด

กรจกรรม/นรทรรศการททท

คลหองกรบความตหองการของผยหใชห

จรดและเกรดทรกษะในการ
เรทยนรยหและสามารถนสาไป
ใชหใหหเกรดประโยชนหตยอ
การเรทยนการสอนและตยอ
ตนเอง
3

1.4 (ตยอ)

601184 โครงการปฐมนรเทศ
การใชหหหองสมมด

1. เพคทอสยงเสรรมใหหนรกศศกษาสามารถ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

เปปนโครงการทททสสานรกหอสมมดจรดขศขนตลอด

ใชหหหองสมมดไดหอยยางถยกตหอง 2. เพคทอ

ประโยชนค

- มทนรกศศกษาทรขงระดรบ

ทรขงปปการศศกษา โดยมทการแบยงกลมยมนรก

สยงเสรรมใหหนรกศศกษาสามารถคหนหา

นรกศศกษา : 2000

ปรรญญาตรท โทและเอก

ศศกษาใหหบรรณารรกษหเปปนผยหนสาชมและใหห

ทรรพยากรของหหองสมมด การใชหฐาน

บมคลากร : 0

เขหารรบการปฐมนรเทศ

ความรยหรวมถศงแนะนสาบรรการของสสานรก

ขหอมยลตยางๆไดหอยยางถยกวรธท 3. เพคทอสยง

บมคคลภายนอก : 0

อยยางนหอย 2,000 คน

หอสมมด ทรขงนทขเพคทอใหหนรกศศกษาใหมยททเขหา

เสรรมใหหนรกศศกษาไดหรรบประสบการณห

ผผผใชผงบประมาณ

จรรง และสามารถนสาไปใชหในชทวรต

นรกศศกษา : 0
หนผาททท

0.00

สสานรกหอสมมด

รยวมปฐมนรเทศสามารถใชหหหองสมมดและ
เชฏงคมณภาพ
2

คหนหาทรรพยากรสารสนเทศในรยปแบบ
(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
ประจสาวรนไดห 4. เพคทอสยงเสรรมใหห

บมคลากร : 0

- นรกศศกษาทททไดหรรบการ

ตยางๆ เชยน หนรงสคอ สคทอโสตทรศนห ฐานขหอ

สสานรกหอสมมดเปปนศยนยหกลางแหยงการ

บมคคลภายนอก : 0

ปฐมนรเทศสามารถใชหหหอง

มยลออนไลนห สคทออรเลหกทรอนรกสหตยางๆ ททท

สมมดรวมถศงบรรการตยางๆ

สสานรกหอสมมดบอกรรบ ทททมทใหหบรรการใน

ของ สสานรกหอสมมดไดห

หหองสมมดไดหอยยางถยกวรธทและมท

อยยาง ถยกตหองและมท

ประสรทธรภาพ โดยในทมกตหนภาคการ

ประสรทธรภาพ

ศศกษาหหองสมมดจะทสาบรนทศกสยงไปยรงคณะ

เรทยนรยห

ตยางๆ เพคทอใหหคณะแจหงนรดวรนเขหารรบการ
ปฐมนรเทศ และสยงนรกศศกษาเขหารยวม ผลททท
ไดหรรบจากโครงการนทขพบวยานรกศศกษาทททไดห
รรบการปฐมนรเทศสามารถใชหหหองสมมด
รวมถศงบรรการตยางๆของ สสานรกหอสมมดไดห
อยยางถยกตหองและมทประสรทธรภาพ
4

1.4 (ตยอ)

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

เปปนโครงการทททชยวยเหลคอนรกศศกษาทททขาด

ศศกษาทสางานหหองสมมด ทรกษะความรยหความสามารถจากททท

ประโยชนค

- จสานวนนรกศศกษาทททเขหา

แคลนทมนทรรพยห ใหหมทรายไดหระหวยางเรทยน

ระหวยางเรทยน

เรทยนมาใชหใหหเกรดประโยชนหตยอหนยวย

นรกศศกษา : 15

รยวมโครงการภาคการ

ผลทททไดหรรบจากโครงการนทข ทสาใหหนรก

งานภายในมหาวรทยาลรย 2. เพคทอ

บมคลากร : 0

ศศกษาละ 3 - 4 คน

ศศกษาผยหมาชยวยงานมทรายไดหเสรรมระหวยาง

ชยวยใหหนรกศศกษาไดหมทประสบการณห

บมคคลภายนอก : 0

และสรหางใหหเกรดทรกษะความรยหและ

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

การชยวยเหลคอผยหปกครองทททมทรายไดหนหอย

สามารถนสาไปใชหไดหในชทวรตประจสาวรน

นรกศศกษา : 15

- ผยหใชหบรรการทรขงอาจารยห

และใหหนรกศศกษาใชหเวลาวยางใหหเกรด

3. เพคทอเปปนการชยวยเหลคอนรกศศกษาททท

บมคลากร : 0

เจหาหนหาททท และนรกศศกษา

ประโยชนห สยวนของหหองสมมดเองนรขน

ขาดแคลนทมนทรรพยหใหหมทรายไดห

บมคคลภายนอก : 0

ไดหรรบความรวดเรหวในการ

ทสาใหหแบยงเบาภาระงานของบมคลากร

ใหหบรรการ และความ

สสานรกหอสมมดซศทงมทจสานวนจสากรด ใหห

สะดวกในการเขหาถศง

สามารถปฏรบรตรงานดหวยความคลยองตรว

601168 โครงการสนรบสนมนนรก

1. เพคทอสยงเสรรมใหหนรกศศกษาไดหใชห

สสานรกหอสมมด

เรทยน โดยเฉพาะผยหททมทฐานะยากจนเปปน

ระหวยางเรทยน

หนผาททท

0.00

3

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

5

1.4 (ตยอ)

601198 โครงการรรบนรกศศกษา
ทมนชยวยงานหหองสมมด

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
ทรรพยากรสารสนเทศทมก

มากขศขน และสามารถจรดการใหหบรรการ

ประเภทไดหอยยางทรทวถศง

แกยผยหใชหไดหอยยางทรทวถศงและทรนตยอความ

ตรงตามความตหองการ

ตหองการ

1. เพคทอสยงเสรรมใหหนรกศศกษาไดหใชห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

เปปนโครงการทททรรบนรกศศกษาผยหไดหรรบทมน

ทรกษะความรยหความสามารถจากททท

ประโยชนค

1. นรกศศกษาทมนมทสถานททท

ตยางๆของทางมหาวรทยาลรย มาทสางาน

เรทยนมาใชหใหหเกรดประโยชนหตยอหนยวย

นรกศศกษา : 100

ในการปฏรบรตรงาน เปปน

หหองสมมด เพคทอใหหนรกศศกษามทสถานททท

งานภายในมหาวรทยาลรย 2. เพคทอ

บมคลากร : 0

การบสาเพหญประโยชนหเพคทอ

สสาหรรบปฏรบรตรงานเพคทอตอบแทนหนยวย

ชยวยใหหนรกศศกษาไดหมทประสบการณห

บมคคลภายนอก : 0

ตอบแทนผยหใหหทมน 2. นรก

งานทททใหหทมนการศศกษา และผลทททไดหรรบ

และสรหางใหหเกรดทรกษะความรยหและ

ผผผใชผงบประมาณ

ศศกษาทมนไดหใชหทรกษะ

จากการโครงการนทขทสาใหหนรกศศกษาทมนมท

สามารถนสาไปใชหไดหในชทวรตประจสาวรน

นรกศศกษา : 0

ความรยหของตนเองใหหเกรด

สถานทททในการปฏรบรตรงาน เปปนการ

3. เพคทอเปปนการชยวยเหลคอนรกศศกษา

บมคลากร : 0

ประโยชนหรวมทรขงสามารถ

บสาเพหญประโยชนหเพคทอตอบแทนผยหใหหทมน

ใหหมทสถานทททปฏรบรตรงานเพคทอตอบแทน

บมคคลภายนอก : 0

นสาประสบการณหและ

เกรดการเรทยนรยหในการสรหางประโยชนหใหห

ความรยหใหมยททไดหจากการ

กรบสรงคม และไดหใชหทรกษะความรยหของตน

ทสางานไปใชหประโยชนหไดห

เองใหหเกรดประโยชนหรวมทรขงสามารถนสา

ในชทวรตประจสาวรน 3. เพคทอ

ประสบการณห และความรยหใหมยททไดห

ชยวยแบยงเบาภาระงาน

จากการทสางานไปใชหประโยชนหไดหในชทวรต

ของบมคลากรสสานรกหอ

ประจสาวรน และสยวนของหหองสมมดเอง

สมมดซศทงมทจสานวนจสากรด ใหห

นรขนทสาใหหแบยงเบาภาระงานของบมคลากร

สามารถปฏรบรตรงานดหวย

หหองสมมดซศทงมทจสานวนจสากรด ใหหสามารถ

ความคลยองตรวมากขศขน

ปฏรบรตรงานดหวยความคลยองตรวมากขศขน

และสามารถจรดการใหห

และสามารถจรดการใหหบรรการแกยผยหใชหไดห

บรรการแกยผยหใชหไดหอยยางทรทว

อยยางทรทวถศงและทรนตยอความตหองการ

หนยวยงานทททใหหทมนการศศกษา

0.00

สสานรกหอสมมด

ถศงและทรนตยอความตหอง
หนผาททท

4

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
การ
เชฏงคมณภาพ
1. นรกศศกษาทมนมทสถานททท
ในการปฏรบรตรงาน เปปน
การบสาเพหญประโยชนหเพคทอ
ตอบแทนผยหใหหทมน 2. นรก
ศศกษาทมนไดหใชหทรกษะ
ความรยหของตนเองใหหเกรด
ประโยชนหรวมทรขงสามารถ
นสาประสบการณหและ
ความรยหใหมยททไดหจากการ
ทสางานไปใชหประโยชนหไดห
ในชทวรตประจสาวรน
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4.1 จสานวนโครงการ/

601252 โครงการนรทรรศการ

รวบรวมและนสาเสนอขหอมยลทททเกททยว

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การเผยแพรยใหหประชาคมรรงสรตไดหรรบ
ทราบและเกรดความภาคภยมรใจ

กรจกรรมทททดสาเนรนการ

เหตมการณหและวรน

กรบเหตมการณหและวรนสสาครญ

ประโยชนค

จสานวนของผยหมาเยททยมชม

เพคทอใหหทรขงนรกศศกษา

สสาครญ

ของมหาวรทยาลรยรรงสรตในรยปของ

นรกศศกษา : 100

นรทรรศการ ไมยนหอยกวยา

บมคลากรและ

ของมหาวรทยาลรย

นรทรรศการ

บมคลากร : 50

100 คน

ประชาชนทรทวไปมทสยวน

บมคคลภายนอก : 0

รยวมและกยอใหหเกรดการ

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

ตระหนรกถศงคมณคยาของ

นรกศศกษา : 100

รหอยละ 80 ของผยหมาเยททยม

ศรลปวรฒนธรรมและ

บมคลากร : 50

ชมนรทรรศการมทความพศง

ภยมรปปญญาของชาตร

บมคคลภายนอก : 0

พอใจไมยนหอยกวยา 3.51

หนผาททท

5

5,000.00

สสานรกหอสมมด

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ

และทหองถรทน
7

4.1 (ตยอ)

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การจรดทสาโครงการบรรการวรชาการแกย

องคหการ และโรงเรทยนทททขาดแคลน

ประโยชนค

จสานวนผยหเขหารยวมโครงการ

ชมมชน จะเปปนการสยงเสรรม สนรบสนมนใหห

ใหหเกรดบรรยากาศในการเรทยนรยห 2.

นรกศศกษา : 0

ไมยนหอยกวยา 50 คน

กรบคนในชมมชน นรกเรทยนในโรงเรทยน

สยงเสรรมใหหประชาชน นรกเรทยน ททท

บมคลากร : 0

ขาดโอกาสไดหรรบการปลยกฝปงในการ

บมคคลภายนอก : 0

เชฏงคมณภาพ

รรกการอยาน และการเรทยนรยหดหวยตน

ผผผใชผงบประมาณ

ระดรบความพศงพอใจของผยห ตนเองทรขงทางดหานวรชาชทพ และการ

เอง 3. สรหางความตระหนรกในการมท

นรกศศกษา : 0

เขหารยวมโครงการไมยนหอย

ดสาเนรนชทวรตประจสาวรนในสรงคม โดยสสานรก

สยวนรยวมบรรการทางวรชาการแกย

บมคลากร : 0

กวยา 3.51

หอสมมดจะมทการนสาทรรพยากรสารสนเทศ

สรงคม การรยวมกรจกรรมกรบสาธารณ

บมคคลภายนอก : 0

601259 โครงการบรรการชมมชน 1. แบยงปปนทรรพยากรสนเทศสยยชมมชน

6,800.00

สสานรกหอสมมด

ใหหรรกการอยาน สยงเสรรมการเรทยนรยหอยยาง
ยรทงยคน และสามารถนสาความรยหไปพรฒนา

ไปมอบกรบโรงเรทยนทททขาดแคลน หรคอ

ชนใหหกรบบมคลากรสสานรกหอสมมด

ชมมชนทททตหองการความชยวยเหลคอในเรคทอง

และบมคลากรในคณะและหนยวยงาน

ความรยหตยาง ๆ และรยวมจรดกรจกรรมเพคทอ

ตยาง ๆ ภายในมหาวรทยาลรยรรงสรต

แบยงปปนความรยหสยชมมชนเหลยานทข โดยใหห
บมคลากรภายในมหาวรทยาลรยไดหมทสยวน
รยวมในโครงการบรรการชมมชน สอดคลหอง
กรบยมทธศาสตรหหลรก ชทขนสาการรรกษหศรลป
วรฒนธรรมและสรทงแวดลหอม สรหางสรงคม
แหยงการเรทยนรยหดหานศรลปวรฒนธรรมและ
สรทงแวดลหอมผยานสคทอ เพคทอใหหประชาชนใน
ชมมชนมทคมณภาพชทวรตทททดทซศทงเปปนพคขนฐานททท
สสาครญในการพรฒนาทรรพยากรมนมษยหททมท
คมณภาพเพคทอเปปนกสาลรงในการพรฒนา
ประเทศชาตรตยอไป
หนผาททท

6

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม
8

4.1 (ตยอ)

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
0.00

601259 โครงการบรรการชมมชน
(สอดคลหองหลายตรวชทข
วรด)
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601253 โครงการหหองสมมดสท

เตรทยมความพรหอมรรบการประเมรน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

มหาวรทยาลรยรรงสรตมทภาพลรกษณหททดทเรคทอง

เขทยว(*)

คมณภาพหหองสมมดสทเขทยวตามเกณฑห

ประโยชนค

บมคลากรทมกคนไดหทสา 7ส

การดยแลสรทงแวดลหอม

จรตสสานศกในการทสานม

การพรฒนาหหองสมมดของสมาคม หหอง

นรกศศกษา : 100

ในหนยวยงาน

บสารมง ปกปปองรรกษา

สมมดแหยงประเทศไทยฯ ในปปการ

บมคลากร : 50

ทรรพยากรธรรมชาตร

ศศกษา 2560

บมคคลภายนอก : 0

เชฏงคมณภาพ

ผผผใชผงบประมาณ

สสานรกหอสมมด

นรกศศกษา : 100

มหาวรทยาลรยรรงสรตมทผล

บมคลากร : 50

การประเมรนคมณภาพหหอง

บมคคลภายนอก : 0

สมมดสทเขทยวดหวยคะแนนไมย

4.2 จสานวนโครงการ/
กรจกรรมการสรหาง

และสรทงแวดลหอม

14,000.00

สสานรกหอสมมด

0.00

สสานรกหอสมมด

ตทสากวยารหอยละ 70
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5.3 รหอยละของ

601244 โครงการจรดทสา

1. เพคทอสยงเสรรมและเผยแพรยความรยห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

วารสารรรงสรตสารสนเทศสคทอกลางในการ

อาจารยหททมทความกหาว

วารสารรรงสรต

ทางดหานวรชาการและผลงานวรจรย

ประโยชนค

มทวารสารรรงสรต

เผยแพรยและแบยงปปนความรยหทางวรชาชทพบ

หนหาทางตสาแหนยง

สารสนเทศ

ทางดหานบรรณารรกษศาสตรหและ

นรกศศกษา : 0

สารสนเทศเผยแพรยปปละ

รรณารรกษสาสตรหและ สารสนเทศ

สารสนเทศศาสตรห 2. เพคทอสยงเสรรม

บมคลากร : 100

2 ฉบรบ

ศาสตรห และวรชาการดหานอคทนๆ ทททเกททยว

และเผยแพรยวรชาการดหานอคทนๆ ททท

บมคคลภายนอก : 50

เกททยวขหอง 3. เพคทอเปปนสคทอกลางในการ

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

แลกเปลททยนความครดเหหนทางวรชาชท

นรกศศกษา : 0

1.มทวารสารทางดหาน

พบรรณารรกษศาสตรหและ

บมคลากร : 100

วรชาชทพทางดหานบรรณา

สารสนเทศศาสตรห

บมคคลภายนอก : 50

รรกษศาสตรหและ

วรชาการ

ขหอง

สารสนเทศศาสตรห และ
หนผาททท

7

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
วรชาการทททเกททยวขหอง เผย
แพรยตยอสาธารณชน ทททมท
ประสรทธรภาพ 2.วารสาร
ไดหรรบการประเมรนอยยยใน
ฐานขหอมยล TCI
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5.4 รหอยละของ

601245 โครงการพรฒนา

1. เพคทอเพรทมพยนความรยห ความสามารถ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การพรฒนาทรรพยากรบมคลากรสสานรกหอ

บมคลากรสายสนรบ

สมรรถนะดหานวรชาชทพ และทรกษะของบมคลากรสสานรกหอ

ประโยชนค

1. บมคลากรแตยละคนจะ

สมมดเขหารรบการสรมมนา อบรม และ

สนมนทททเขหารรบ

ของบมคลากรสสานรกหอ สมมด 2. เพคทอใหหบมคลากรไดหแลก

นรกศศกษา : 0

สามารถเขหารยวมการ

ศศกษาดยงาน เพคทอแลกเปลททยนเรทยนรยห

การอบรม/สรมมนา

สมมด

เปลททยนความรยห ความครดเหหนเกททยวกรบ

บมคลากร : 25

ประชมม สรมมนา อบรม

และนสาแนวครดใหมยมาประยมกตหใชหในการ

หหองสมมดสถาบรนอคทนๆ

บมคคลภายนอก : 0

ตามความเหมาะสม 2.

ทสางานใหหมทประสอทธรภาพมากยรทงขศขน

ขหองกรบงานในหนหาททท

ผผผใชผงบประมาณ

ศศกษาดยงานหหองสมมด

ไมยนหอยกวยา 1 ครรขงตยอ

นรกศศกษา : 0

สถาบรนตยางๆ จสานวน 2

ปป

บมคลากร : 25

ครรขง

เพรทมพยนทรกษะทททเกททยว

0.00

สสานรกหอสมมด

บมคคลภายนอก : 0
เชฏงคมณภาพ
บมคลากรสสานรกหอสมมดไดห
รรบการพรฒนาทรกษะ
ความรยห และ
ประสบการณห แนวทาง
ใหมย สามารถนสา
ประสบการณหททไดหรรบมา
พรฒนาการทสางานใหหมท
ประสรทธรภาพมากยรทงขศขน
หนผาททท
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(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม
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5.4 (ตยอ)

601247 โครงการสรมมนาและ
ศศกษาดยงาน

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
1. เพคทอเพรทมพยนความรยห และพรฒนา

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การพรฒนาบมคลากรสสานรกหอสมมดใหหมท

ทรกษะดหานวรชาชทพบรรณารรกษหและ

ประโยชนค

- จรดกรจกรรมสรมมนา

ศรกยภาพในการเรทยนรยหอยยางมทคมณภาพ

สารสนเทศอยยางตยอเนคทองใหหกรบ

นรกศศกษา : 0

วรชาการและบรรการ

และพรฒนาการใหหบรรการ

บมคลากรสสานรกหอสมมด 2. เพคทอเพรทม

บมคลากร : 25

อยยางนหอยปปละ 1 ครรขง -

อยยางมทประสรทธรภาพสยง

พยนความรยห ความสามารถ และ

บมคคลภายนอก : 0

ศศกษาดยงานหหองสมมด

พรฒนาทรกษะทางดหานเทคโนโลยท

ผผผใชผงบประมาณ

สถาบรน/หนยวยงานตยางๆ

สารสนเทศและการสคทอสารของ

นรกศศกษา : 0

อยยางนหอยปปละ 1 ครรขง

บมคลากร สสานรกหอสมมด 3. เพคทอใหห

บมคลากร : 25

บมคลากรสสานรกหอสมมดไดหแลก

บมคคลภายนอก : 0

0.00

สสานรกหอสมมด

0.00

สสานรกหอสมมด

เชฏงคมณภาพ

เปลททยนความรยห และประสบการณหใน

- บมคลากรสสานรกหอสมมด

การทสางานใหหมทประสรทธรภาพมากยรทง

ไดหรรบการพรฒนาทรกษะ

ขศขน

ความรยห และ
ประสบการณหททนสาไป
พรฒนาการทสางานใหหมท
ประสรทธรภาพมากยรทงขศขน

13

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การพรฒนาศรกยภาพทางดหานการสคทอสาร

ประโยชนค

มทการจรดกรจกรรมฝฝก

ดหวยภาษาอรงกฤษของบมคลากรภายใน

สนมนทททเขหารรบ

นรกศศกษา : 0

ทรกษะการใชหภาษา

สสานรกหอสมมด เปปนการพรฒนาทรกษะ

การอบรม/สรมมนา

บมคลากร : 25

อรงกฤษของบมคลากร

ความรยห ความสามารถภาษาอรงกฤษสสา

เพรทมพยนทรกษะดหาน

บมคคลภายนอก : 0

สสานรกหอสมมดโดยใชห

หรรบบมคลากร เพคทอเปปนการเสรรมสรหาง

ภาษาตยางประเทศ ไมย

ผผผใชผงบประมาณ

กรจกรรมทททหลากหลาย

ทรกษะภาษาอรงกฤษและสยงเสรรมใหหเกรด

นหอยกวยา 1 ครรขงตยอปป

นรกศศกษา : 0

5.5 รหอยละของ
บมคลากรสายสนรบ

601250 โครงการพรฒนาทรกษะ เพคทอพรฒนาศรกยภาพทางดหานการสคทอ
ภาษาอรงกฤษ

สารดหวยภาษาอรงกฤษของบมคลากร

สรงคมแหยงการเรทยนรยหภายในองคหกรอยยาง
เชฏงคมณภาพ

บมคลากร : 25
หนผาททท

9

ยรทงยคน
(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
บมคคลภายนอก : 0

บมคลากรสสานรกหอสมมดมท
ทรกษะสามารถใชหภาษา
อรงกฤษเพคทอการสคทอสาร
อยยยในระดรบทททนยาพอใจ

14

1. เพคทอจรดหาระบบหหองสมมดอรตโนมรตร

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

โครงการนทข เปปนโครงการจรดหาระบบ

สสาหรรบการดสาเนรนการบรรการและ

ประโยชนค

ระบบหหองสมมดอรตโนมรตรทท

หหองสมมดอรตโนมรตรสสาหรรบการดสาเนรนการ

ความพศงพอใจตยอ

ปฏรบรตรงาน ทดแทนระบบเดรมซศทง

นรกศศกษา : 30000

มทมาตรฐานสากล

บรรการและปฏรบรตรงาน เพคทอทดแทน

ประสรทธรภาพของ

หยมดการพรฒนา

บมคลากร : 2400

สามารถใชหงานไดหภายใน

ระบบเดรมซศทงหยมดการพรฒนา วรตถม

ระบบสารสนเทศอยยย

บมคคลภายนอก : 0

ปปการศศกษา 2560

ประสงคหททสสาครญคคอ เพคทอมมยงใหหการดสาเนรน

ในระดรบดท-ดทมาก

ผผผใชผงบประมาณ

5.6 รหอยละของผยหใชห
ระบบสารสนเทศมท

601266 โครงการจรดหาหหอง
สมมดอรตโนมรตร

2,400,000.00

สสานรกหอสมมด

งานบรรการ และการปฏรบรตรงานดหวย

นรกศศกษา : 30000

เชฏงคมณภาพ

ระบบหหองสมมดอรตโนมรตรทททรนสมรย

บมคลากร : 2400

1. สสานรกหอสมมดและ

บรรการผยหใชหอยยางมทประสรทธรภาพดหวย

บมคคลภายนอก : 0

มหาวรทยาลรยรรงสรตไดหรรบ

ความสะดวก รวดเรหว และตรงกรบความ

การยอมรรบวยามท

ตหองการ โครงการในปป 2560 นทขเปปน

เทคโนโลยทสารสนเทศททท

โครงการตยอเนคทองในระยะททท 3

ทรนสมรย ในการบรรการ
หหองสมมด 2. ไดหรรบการ
ประเมรนความพศงพอใจ
จากผยหใชหบรรการในดหาน
เทคโนโลยท เครคทองมคอและ
อมปกรณห ในระดรบดท
15

5.6 (ตยอ)

0.00

601266 โครงการจรดหาหหอง
สมมดอรตโนมรตร (สอด
หนผาททท

10

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ

คลหองหลายตรวชทขวรด)
16

5.6 (ตยอ)

601268 โครงการบสารมงรรกษา
ระบบสารสนเทศและ

1. เพคทอดสาเนรนการดยแลและบสารมง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

โครงการนทขเปปนโครงการทททตหองทสาตยอเนคทอง

รรกษาระบบบรรการยคม-คคนอรตโนมรตร

ประโยชนค

1. สสานรกหอสมมดและ

ทมกปป เพคทอการบสารมงรรกษาใหหอมปกณหการ

นรกศศกษา : 20000

มหาวรทยาลรยรรงสรตไดหรรบ

ดยแลระบบเทคโนโลยทสารสนเทศใหหมท

การดยแลและบสารมงรรกษาระบบประตย

บมคลากร : 2400

การยอมรรบวยามท

ความถยกตหอง ทรนสมรย และใชหงานไดห

ทางเขหาอรตโนมรตร 3. เพคทอดสาเนรนการ

บมคคลภายนอก : 0

เทคโนโลยทสารสนเทศททท

ตลอดเวลา ไมยวยาจะเปปนการบสารมงรรกษา

ดยแลและบสารมงรรกษาระบบรรกษา

ผผผใชผงบประมาณ

ทรนสมรย ในการบรรการ

ระบบยคมคคนดหวย RFID ระบบควบคมม

กลหองวงจรปปด 4. เพคทอดสาเนรนการ

นรกศศกษา : 20000

หหองสมมด 2. ไดหรรบการ

ทางเขหา และระบบควบคมมกลหองวงจรปปด

ดยแลและบสารมงรรกษาโปรแกรมการ

บมคลากร : 2400

ประเมรนความพศงพอใจ

ผลรตสคทอสารสนเทศ

บมคคลภายนอก : 0

จากผยหใชหบรรการในดหาน

อมปกรณหอรเลหกทรอนรกสห ดหวยเทคโนโลยท RFID 2. เพคทอดสาเนรน

378,479.00

สสานรกหอสมมด

เทคโนโลยท เครคทองมคอและ
อมปกรณห ในระดรบดท 3.
เจหาหนหาทททบรรษรทมาดยแล
และบสารมงรรกษาระบบ
บรรการยคม-คคนอรตโนมรตร
ดหวยเทคโนโลยท RFID ทมก
2 เดคอน 4. ประตยทางเขหา
อรตโนมรตร และระบบทททใหห
บรรการไดหรรบการดยแลและ
แกหไขไดหทรนทยวงทท 5. มท
จสานวนกลหองวงจรปปดทททมท
ประสรทธรภาพ ใชหงานไดห
เตหมทททครบจสานวน 24 จมด
หนผาททท

11

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
เชฏงคมณภาพ
1. ระบบบรรการยคม-คคน
อรตโนมรตรดหวยเทคโนโลยท
RFID มทการใชหงานอยยางมท
ประสรทธรภาพ เกรดความ
สะดวก รวดเรหวในการใหห
บรรการแกยผยหใชห 2.ระบบ
ประตยทางเขหาอรตโนมรตรมท
การใชหงานอยยางมท
ประสรทธรภาพ เกรดความ
สะดวก รวดเรหวในการ
บรรหาร จรดการขหอมยลผยหใชห
3.ระบบกลหองวงจรปปด
ของสสานรกหอสมมด มทการ
ใชหงานอยยางมท
ประสรทธรภาพ

17

5.6 (ตยอ)

0.00

601268 โครงการบสารมงรรกษา
ระบบสารสนเทศและ
อมปกรณหอรเลหกทรอนรกสห
(สอดคลหองหลายตรวชทข
วรด)

18

5.6 (ตยอ)

601190 โครงการจรดหาประตย

1. จรดซคขอประตยควบคมมทางเขหา-ออก

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ
หนผาททท

12

เชฏงปรฏมาณ

สสานรกหอสมมดไดหใชหระบบควบคมมทางเขหา

0.00

สสานรกหอสมมด

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ

และระบบควบคมมทาง แบบ Flap gate barrier 2. จรดหา

ประโยชนค

1. สามารถจรดหาประตย

เขหาอรตโนมรตร

ระบบควบคมมประตยทางเขหา-ออก

นรกศศกษา : 20000

และระบบควบคมมทางเขหา เพคทอการควบคมมการเขหา-ออกของผยหใชห

อรตโนมรตร

บมคลากร : 2000

ออกอรตโนมรตร

บมคคลภายนอก : 500

อรตโนมรตรและตรดตรขงประตยอรเลหกทรอนรกสห
บรรการ สามารถระบมสถานะสมาชรก นรบ
และครดแยกสถรตรการใชหหหองสมมดของ

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

สมาชรกไดหอยยางมทประสรทธรภาพ ประตยดรง

นรกศศกษา : 20000

1. ประตยและระบบควบ

กลยาวนทขใชหงานมากวยา 10 ปป และเปปน

บมคลากร : 2000

คมมอรตโนมรตรสามารถทสา

ระบบเทคโนโลยทเกยาทททใชหรยวมกรบบรตรนรก

บมคคลภายนอก : 500

งานไดหอยยางมท

ศศกษาและบมคลากรรมยนเกยาทททยรงใชห

ประสรทธรภาพ มทความผรด

Barcode ในการอยาน ปปจจมบรนบรตรนรก

พลาดในการทสางานนหอย

ศศกษาและบมคลากรไดหพรฒนาไปเปปนรมยนททท

กวยา 5 %

ใชห RFID แลหว จศงเหหนสมควรซคขอประตย
และระบบควบคมมการเขหา-ออกใหมย ใหห
สอดคลหองกรบสภาพแวดลหอมในการใชห
งาน วรตถมประสงคหสสาครญของโครงการนทข
ไดหแกย 1. จรดซคขอประตยควบคมมทางเขหาออกแบบ และ 2. จรดหาระบบควบคมม
ประตยทางเขหา-ออกอรตโนมรตร

19

5.8 รหอยละของ

601224 โครงการปรรบปรมง

1. ตกแตยงหหอง Study room 2. จรด

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

อาคารสสานรกหอสมมด มทอายม 28 ปป

บมคลากรและนรก

อาคารและสภาพแวด

ซคขอเฟอรหนรเจอรห 3. เดรนสายระบบ

ประโยชนค

มทปรรมาณผยหใชหบรรการหหอง

สภาพอาคารมทความจสาเปปนตหองปรรบปรมง

ศศกษามทความพศงพอใจ

ลหอมทางกายภาพของ

ไฟฟปา

นรกศศกษา : 20000

Study room เพรทมมาก

และบสารมงรรกษา โดยเฉพาะอยยางยรทงเปปน

ตยอสภาวะแวดลหอม

อาคารหอสมมด

บมคลากร : 2000

ขศขน

อาคารทททตหองใหหบรรการผยหใชหจสานวนมาก

และบรรยากาศใน

บมคคลภายนอก : 0

มหาวรทยาลรย ระดรบ

ผผผใชผงบประมาณ
หนผาททท

0.00

สสานรกหอสมมด

นอกจากนทข พฤตรกรรมการใชหงานของผยหใชห
เชฏงคมณภาพ
13

บรรการยรงตหองการพคขนทททสสาหรรบการศศกษา
(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ

ดท-ดทมาก

นรกศศกษา : 20000

มทหหอง Study room ททท

เรทยนรยหดหวยตนเอง สสานรกหอสมมดจศงไดหมท

บมคลากร : 2000

ทรนสมรยสวยงามเปปนทททพศง

โครงการปรรบปรมงหหอง Study Room

บมคคลภายนอก : 0

พอใจของผยหใชหบรรการ

เพคทอตอบสนองความตหองการของผยหใชห
โดยจะดสาเนรนการดรงนทข 1. ตกแตยงหหอง
Study room 2. จรดซคขอเฟอรหนรเจอรห 3.
เดรนสายระบบไฟฟปา

20

1.11 มทการใชห

601235 โครงการสยงเสรรม

1. เพคทอสยงเสรรมใหหนรกศศกษา อาจารยห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

การสยงเสรรมพรฒนาทรกษะการใชหฐาน

เทคโนโลยทสารสนเทศ

พรฒนาทรกษะและ

และนรกวรจรย เกรดทรกษะ และการรยห

ประโยชนค

- จสานวนการใชหฐาน

ขหอมยลเพคทองานวรจรย เปปนโครงการทททเปปน

เพคทอสนรบสนมนการ

ความรยหการใชหฐาน

สารสนเทศ เพคทอสามารถพรฒนาตน

นรกศศกษา : 0

ขหอมยลเพคทอการวรจรยมทสถรตร

ประโยชนหตยออาจารยห นรกศศกษานรกวรจรย

สอน การเรทยนรยหและ

ขหอมยลเพคทอการเรทยนรยห

เองใหหมทความรยหเกททยวกรบการใชหแหลยง

บมคลากร : 20

การใชหเพรทมขศขน - อาจารยห

ทรขงนทขเพคทอใหหเกรดทรกษะการใชห และ

การวรจรย

และการวรจรย

ขหอมยลเพคทอการวรจรยตยางๆ 2. เพคทอสยง

บมคคลภายนอก : 0

และนรกวรจรยไดหรรบ

พรฒนาการสคบคหนขหอมยลใหหเกรดขศขนกรบตน

เสรรมใหหนรกศศกษา อาจารยห และนรก

ผผผใชผงบประมาณ

การอบรมและพรฒนา

เอง สามารถนสาไปในการคหนแหลยง

วรจรย มทความรยห ความเขหาใจ ในเรคทอง

นรกศศกษา : 0

ทรกษะการเขหาถศง

ขหอมยลตยาง ๆ เพคทอทสาวรจรย และจาก

โปรแกรมหรคอเครคทองมคอชยวย ตยาง ๆ

บมคลากร : 20

สารสนเทศอยยางนหอยรหอย

การทททสสานรกหอสมมดมทการบอกรรบฐาน

เพคทอชยวยในการทสาวรจรย รวมทรขงความ

บมคคลภายนอก : 0

ละ 80 - จสานวน

ขหอมยลทททหลากหลายสาขาวรชา และเปปน

รยหอคทน ๆ ทททจะสยงเสรรมพรฒนาใหหเกรด

การอบรมอยยางนหอยปปละ

ฐานขหอมยลทททมทการยอมรรบในนานาชาตร

งานวรจรยไดหอยยางตยอเนคทอง เชยน

8 ครรขง

ซศทงฐานขหอมยลเหลยานทขมทราคาสยง และมท

10,200.00

สสานรกหอสมมด

ลรกษณะการใชหงานและขหอมยลทททแตกตยาง

โปรแกรมการจรดการบรรณานมกรม
Endnote /Turnitin / Zotero

เชฏงคมณภาพ

กรนตามสาขาวรชา จศงตหองมทผยหททใหหคสาแนะ

- นรกศศกษา อาจารยห และ

นสาและสอนเทคนรคการสคบคหนตยาง ๆ

นรกวรจรย ไดหรรบการพรฒนา

เพคทอใหหอาจารยห นรกศศกษา และนรกวรจรย

ทรกษะการคหนควหาเพคทอการ สามารถคหนขหอมยลจากฐานขหอมยลทททใชหเพคทอ
วรจรย และสามารถสรหาง
หนผาททท

14

การวรจรยไดห และสามารถเรทยนรยหตยอดหวย
(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
ผลงานวรจรยในหลาก

ตนเองไดหตยอไป (การจรดอบรมจะมทการ

หลายสาขา

จรดหรวขหออบรมทททเกททยวขหองประมาณ 8
ครรขง /ปปการศศกษา)
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2.8 มทเครคทองมคอและ

601217 โครงการจรดหา

1. เพคทอสยงเสรรมสนรบสนมนใหห อาจารยห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

-เรคทองการครดลอกผลงานมาเปปนของตน

ระบบฐานขหอมยลองคห

โปรแกรมการลอก

นรกศศกษาทมกระดรบมทโปรแกรมตรวจ

ประโยชนค

- คณาจารยห และนรก

เองโดยไมยมทการอหางอรงแหลยงขหอมยลทททถยก

ความรยหเพคทอสนรบสนมน

เลทยนแบบ

สอบการครดลอกงานวรรณกรรม 2.

นรกศศกษา : 2000

ศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา

ตหอง ถคอเปปนเรคทองการผรดลรขสรทธรธ จศงถคอ

การวรจรย การพรฒนา

เพคทอสรหางใหหเกรดผลงานวรจรย และงาน

บมคลากร : 1000

มทการใชหโปรแกรมรหอยละ

เปปนเรคทองสสาครญมาก ดรงนรขนไมยวยาจะเปปน

องคหความรยหและนวรต

เขทยนตยาง ๆ เปปนไปอยยางถยกตหองไมย

บมคคลภายนอก : 0

80

ผยหสอน หรคอผยหเรทยนตยางกหตหองคอยระมรด

กรรม

เกรดการละเมรดลรขสรทธรธทางงานเขทยน

ผผผใชผงบประมาณ

0.00

สสานรกหอสมมด

ระวรงในเรคทองดรงกลยาว แตยการจะไปตรวจ

นรกศศกษา : 2000

เชฏงคมณภาพ

สอบขหอมยลวยาเอกสารหรคองานเขทยนนรขน

บมคลากร : 1000

- คณาจารยห และนรก

ๆ มทการลอกมาหรคอไมย จะเปปนเรคทอง

บมคคลภายนอก : 0

ศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา

ลสาบากทททจะไปตามหาแหลยง ดรงนรขนจศง

มทเครคทองมคอสนรบสนมนไมยใหห ตหองมทการใชหโปรแกรมชยวยเหลคอในการ
เกรดการครดลอกงาน

ตรวจสอบเพคทอความสะดวกรวดเรหวและ
ไดหมาตรฐาน และโปรแกรมหนศทงทททเปปนททท
นรยมสากลคคอ Turnitin ดรงนรขนจศงเหหน
ควรทททจะมทการจรดหาโปรแกรมดรงกลยาวใชห
เพคทอใหหทรขงอาจารยหผยหสอน นรกศศกษาททท
ตหองทสาวรจรย หรคอเขทยนบทความวรชาการ
ไดหใชหโปรแกรมนทขเพคทอประโยชนหในการ
ตรวจสอบการครดลอกงาน ทรขงนทขเพคทอไมย
ใหหมทการผรดลรขสรทธหเกรดขศขน และไมยทสาใหห
มหาวรทยาลรยเสทยชคทอเสทยง

หนผาททท

15

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

/กฏจกรรม
22

2.8 (ตยอ)

601230 โครงการจรดหาฐาน
ขหอมยลเพคทอการทสาวรจรย

Executive summary

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
1. เพคทอสยงเสรรมใหหคณาจารยห นรก

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

ฐานขหอมยล Scopus จะเปปน เครคทองมคอ

ศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา ไดหมท

ประโยชนค

- คณาจารยห และนรก

สสาครญยรทงทททจะชยวยในการอหางอรงและ

โอกาสเขหาถศงแหลยง ศศกษา และคหน

นรกศศกษา : 2000

ศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา

ตรวจสอบการเปปนสถาบรนในการวรจรย

ควหาผลงานวรจรยจากตยางประเทศตยาง

บมคลากร : 1000

มทการใชหโปรแกรมรหอยละ

ทรขงคณาจารยห และนรกศศกษาในระดรบ

ๆ ทรทวโลก ไดหอยยางสะดวกรวดเรหว

บมคคลภายนอก : 0

80

บรณฑรตศศกษาตยางกหตหองสรหางสรรคหผลงาน

และสามารถเขหาตรวจสอบการอหาง

ผผผใชผงบประมาณ

ถศงผลงานวรจรย 2. เพคทอใหหคณาจารยห

นรกศศกษา : 2000

เชฏงคมณภาพ

สากล ซศทงฐานขหอมยลนทขจะมทราคาสยง นรบ

นรกศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา ไดหมท

บมคลากร : 1000

- คณาจารยห และนรก

เปปนโอกาสอรนดททททางสสานรกงานกองทมน

แหลยงขหอมยลทททสามารถเขหาตรวจสอบ

บมคคลภายนอก : 0

ศศกษาระดรบบรณฑรตศศกษา

สนรบสนมนการวรจรย (สกว.) และ ศยนยห

การอหางถศงผลงานวรจรย และสามารถ

มทการพรฒนาคมณภาพงาน

ดรชนทการอหางอรงวารสารไทย (TCI) ไดหมท

สรหางผลงานทททมทคมณภาพไปสยยสากล

วรจรยใหหไดหมาตรฐานไปสยย

โครงการ “การพรฒนาศรกยภาพและเพรทม

ระดรบอาเซทยน และนานา

ผลผลรต / การอหางอรงของผลงานวรจรยใน

ชาตร

มหาวรทยาลรยสยยฐานขหอมยลสากล” เพคทอ

0.00

สสานรกหอสมมด

ใหหไดหคมณภาพ เพคทอกหาวเขหาสยยมาตรฐาน

พรฒนาศรกยภาพงานวรจรย
ของมหาวรทยาลรยในประเทศไทย และใน
อาเซทยนผยานการพรฒนาคมณภาพวารสาร
วรชาการ เพคทอเขหาบรรจมในฐาน Scopus
และทททสสาครญอทกประการคคอ ไดหจรดตรขง
เครคอขยายความรยวมมคอระหวยาง
มหาวรทยาลรยไทยในการบอกรรบฐาน
ขหอมยล Scopus ในราคาทททถยกลง ทรขงนทข
การบอกรรบฐาน Scopus นทขจะทสาใหห
คณาจารยห นรกศศกษา
หนผาททท

16

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

2,864,479.00

รวมงบประมาณทททอนมมบตฏ
หนผาททท

17

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

