
แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สจานบกหอสมมด

ปปการศศกษา 2561

ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 1 1.2 รรอยละของราย

ววชาทททมทนววตกรรมการ

เรทยนการสอนและ

การประเมวนผล

610483 โครงการจวดหาฐาน

ขรอมมลเพพทอการททาววจวย

1. เพพทอสสงเสรวมใหรคณาจารยย นวกววจวย 

นวกศศกษาระดวบบวณฑวตศศกษา ไดรมท

โอกาสเขราถศงแหลสง ศศกษา และครน

ควราผลงานววจวยจากตสางประเทศตสาง 

ๆ ทวทวโลก ไดรอยสางสะดวกรวดเรรว 

และสามารถเขราตรวจสอบการอราง

ถศงผลงานววจวย 2. เพพทอใหรคณาจารยย 

นวกววจวย นวกศศกษาระดวบบวณฑวต

ศศกษา ไดรมทแหลสงขรอมมลทททสามารถเขรา

ตรวจสอบการอรางถศงผลงานววจวย 

และสามารถสรรางผลงานทททมท

คคณภาพไปสมสสากล

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 2000

บคคลากร : 1000

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 2000

บคคลากร : 1000

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

- คณาจารยย และนวก

ศศกษาระดวบบวณฑวตศศกษา

มทการใชรโปรแกรมรรอยละ 

80

เชฏงคมณภาพ 

- คณาจารยย และนวก

ศศกษาระดวบบวณฑวตศศกษา 

มทการพวฒนาคคณภาพงาน

ววจวยใหรไดรมาตรฐานไปสมส

ระดวบอาเซทยน และนานา

ชาตว

ฐานขรอมมลสทาหรวบงานววจวยเปปนเครพทองมพอ

สทาควญยวทงทททจะชสวยในการอรางอวงและ

ตรวจสอบสถานะองคยความรมรในการววจวย

ตสอไปในอนาคต  จะไดรประโยชนยแกส

คณาจารยยและนวกศศกษาในระดวบบวณฑวต

ศศกษาในการสรรางสรรคยและพวฒนาผล

งานใหรไดรคคณภาพมาตรฐานสากล สสงผล

ตสอคคณภาพและการไดรรวบการยอมรวบ

ของมหาววทยาลวยรวงสวต โดยการบอกรวบ

ฐานขรอมมลตสอไปนทน

1. ฐานขรอมมล Scopus เปปนเครพทองมพอ

สทาควญยวทงทททจะชสวยในการอรางอวงและ

ตรวจสอบการเปปนสถาบวนในการววจวย  

โดยมหาววทยาลวยรวงสวตบอกรวบใน

ลวกษณะภาคศความรสวมมพอระหวสาง

มหาววทยาลวยไทยในการบอกรวบฐาน

ขรอมมล Scopus  ในราคาทททถมกลง  และ

ไดรรวบเงวนสนวบสนคนจาก สกว.เพวทมเตวมใน

การบอกรวบฐานขรอมมลเปปนเงวน  

135,000 บาท  (หนศทงแสนสามหมททนหรา

สทานวกหอสมคด 1,111,273.00

1หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

พวนบาทถรวน) โดยตรองมทการบอกรวบตสอ

เนพทอง 3 ปป ในปปการศศกษา 2560-2562 

และมทการลงนามขรอตกลงไวรเปปน

มาตรฐาน

2. การบอกรวบฐานขรอมมลววจวย ดราน

มนคษยศาสตรย สวงคมศาสตรย รวฐศาสตรย 

ศวลปะและดนตรท เชสน ฐาน JSTOR, 

Emerald เพพทอใหรสอดคลรองกวบหลวกสมตร

การเรทยนการสอนในสาขาทททเกททยวขรอง

 2 1.2 (ตสอ) 610678 โครงการจวดหาประตม

และระบบควบคคมทาง

เขราอวตโนมวตว

1. จวดซพนอประตมควบคคมทางออก 

แบบ Flap gate barrier 2. จวดหา

ระบบควบคคมประตมทางเขรา-ออก

อวตโนมวตว

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2000

บคคคลภายนอก : 500

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2000

บคคคลภายนอก : 500

เชฏงปรฏมาณ 

1. สามารถจวดหาประตม

และระบบควบคคม

ทางออกอวตโนมวตว 1 ชสอง

เชฏงคมณภาพ 

1. ประตมและระบบควบ

คคมอวตโนมวตวสามารถททา

งานไดรอยสางมท

ประสวทธวภาพ มทความผวด

พลาดในการททางานนรอย

กวสา 5 %

สทานวกหอสมคดไดรใชรระบบควบคคมทางเขรา

อวตโนมวตวและตวดตวนงประตมอวเลรกทรอนวกสย

เพพทอการควบคคมการเขรา-ออกของผมรใชร

บรวการ สามารถระบคสถานะสมาชวก นวบ

และควดแยกสถวตวการใชรหรองสมคดของ

สมาชวกไดรอยสางมทประสวทธวภาพ  ประตมดวง

กลสาวนทนเปปนระบบเทคโนโลยทเกสาทททใชรรสวม

กวบบวตรนวกศศกษาและบคคลากรรคสนเกสาททท

ยวงใชร Barcode ในการอสาน ปปจจคบวน

บวตรนวกศศกษาและบคคลากรไดรพวฒนาไป

เปปนรคสนทททใชร RFID แลรว ในปป 2560 ไดร

ซพนอประตมและระบบควบคคมทางเขราใหมส 

1 ชสองประตม แตสยวงขาดประตมสทาหรวบ

ทางออก ใหรสอดคลรองกวบสภาพแวดลรอม

สทานวกหอสมคด 425,000.00

2หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ในการใชรงาน ววตถคประสงคยสทาควญของ

โครงการนทน ไดรแกส 1. จวดซพนอประตมควบคคม

ทางเออก และ 2. จวดหาระบบควบคคม

ประตมทางออกอวตโนมวตว

 3 1.2 (ตสอ) 610679 โครงการปรวบปรคง

อาคารและสภาพแวด

ลรอมทางกายภาพของ

อาคารหอสมคด

1. เพพทอปรวบปรคงพพนนทททบรวการ 2. จวด

ซพนอเฟอรยนวเจอรยใหมส

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2000

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2000

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

มทปรวมาณผมรใชรบรวการเพวทม

มากขศนนรรอยละ 20 

เชฏงคมณภาพ 

มทพพนนทททททททวนสมวยสวยงาม

เปปนทททพศงพอใจของผมรใชร

บรวการ ในระดวบดท หรพอ

ไมสตททากวสา 3.51

อาคารสทานวกหอสมคด มทอายคเกพอบ 30 ปป 

สภาพอาคารมทความจทาเปปนตรองปรวบปรคง

และบทารคงรวกษา โดยเฉพาะอยสางยวทงเปปน

อาคารทททตรองใหรบรวการผมรใชรจทานวนมาก 

นอกเหนพอจากความตรองการพพนนททท

สทาหรวบการครนควราสารสนเทศและความ

รมร (Information Common) ผมรใชร

บรวการ โดยเฉพาะนวกศศกษายวงตรองการ

พพนนทททสทาหรวบการเรทยนรมรดรวยตนเอง 

(Learning Common) พพนนทททสทาหรวบ

การสรรางสรรคยนววตกรรม (Maker 

Space) สทานวกหอสมคดจศงเหรนถศงความจทา

เปปนทททจะตรองปรวบปรคงพพนนทททบางสสวนใน

อาคารหอสมคด (เชสน หรอง Study 

room) การปรวบเปลททยนภมมวทวศนยและ

บรรยากาศ ตลอดจนเฟอรยนวเจอรยใหมส 

เพพทอตอบสนองความตรองการของผมรใชร  

โดยจะดทาเนวนการดวงนทน  1. ออกแบบ

พพนนทททบรวการใหมส 

สทานวกหอสมคด 95,219.00

3หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

2. กทาหนด specifcation ของววสดค 

ตลอดจนรมปแบบเฟอรยนวเจอรย 3. จวดซพนอ

จวดจรางผสานคณะกรรมการจวดซพนอจวดจราง

ของมหาววทยาลวย

 4 1.4 การรวกษาอวตรา

การคงอยมส

610669 โครงการปฐมนวเทศ

การใชรหรองสมคด

1. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาสามารถ

ใชรหรองสมคดไดรอยสางถมกตรอง 2. เพพทอ

สสงเสรวมใหรนวกศศกษาสามารถครนหา

ทรวพยากรของหรองสมคด การใชรฐาน

ขรอมมลตสางๆไดรอยสางถมกววธท 3. เพพทอสสง

เสรวมใหรนวกศศกษาไดรรวบประสบการณย

จรวง และสามารถนทาไปใชรในชทววต

ประจทาววนไดร 4. เพพทอสสงเสรวมใหร

สทานวกหอสมคดเปปนศมนยยกลางแหสงการ

เรทยนรมร

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 2000

บคคลากร : 0

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 0

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

- มทนวกศศกษาทวนงระดวบ

ปรวญญาตรท โทและเอก 

เขรารวบการปฐมนวเทศ

อยสางนรอย 2,000 คน

เชฏงคมณภาพ 

- นวกศศกษาทททไดรรวบการ

ปฐมนวเทศสามารถใชรหรอง

สมคดรวมถศงบรวการตสางๆ

ของ สทานวกหอสมคดไดร

อยสาง ถมกตรองและมท

ประสวทธวภาพ

เปปนโครงการทททสทานวกหอสมคดจวดขศนนตลอด

ทวนงปปการศศกษา โดยมทการแบสงกลคสมนวก

ศศกษาใหรบรรณารวกษยเปปนผมรนทาชมและใหร

ความรมรรวมถศงแนะนทาบรวการของสทานวก

หอสมคด   ทวนงนทนเพพทอใหรนวกศศกษาใหมสทททเขรา

รสวมปฐมนวเทศสามารถใชรหรองสมคดและ

ครนหาทรวพยากรสารสนเทศในรมปแบบ

ตสางๆ เชสน หนวงสพอ  สพทอโสตทวศนย ฐานขรอ

มมลออนไลนย  สพทออวเลรกทรอนวกสยตสางๆ ททท

สทานวกหอสมคดบอกรวบ ทททมทใหรบรวการใน

หรองสมคดไดรอยสางถมกววธทและมท

ประสวทธวภาพ  โดยในทคกตรนภาคการ

ศศกษาหรองสมคดจะททาบวนทศกสสงไปยวงคณะ

ตสางๆ เพพทอใหรคณะแจรงนวดววนเขรารวบการ

ปฐมนวเทศ และสสงนวกศศกษาเขรารสวม ผลททท

ไดรรวบจากโครงการนทนพบวสานวกศศกษาทททไดร

รวบการปฐมนวเทศสามารถใชรหรองสมคด

รวมถศงบรวการตสางๆของ สทานวกหอสมคดไดร

อยสางถมกตรองและมทประสวทธวภาพ

สทานวกหอสมคด 0.00

4หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

 5 1.4 (ตสอ) 610670 โครงการรวบนวกศศกษา

ทคนชสวยงานหรองสมคด

1. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาไดรใชร

ทวกษะความรมรความสามารถจากททท

เรทยนมาใชรใหรเกวดประโยชนยตสอหนสวย

งานภายในมหาววทยาลวย 2. เพพทอ

ชสวยใหรนวกศศกษาไดรมทประสบการณย

และสรรางใหรเกวดทวกษะความรมรและ

สามารถนทาไปใชรไดรในชทววตประจทาววน 

3. เพพทอเปปนการชสวยเหลพอนวกศศกษา

ใหรมทสถานทททปฏวบวตวงานเพพทอตอบแทน

หนสวยงานทททใหรทคนการศศกษา

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บคคลากร : 0

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 0

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

1. นวกศศกษาทคนมทสถานททท

ในการปฏวบวตวงาน เปปน

การบทาเพรญประโยชนยเพพทอ

ตอบแทนผมรใหรทคน 2. นวก

ศศกษาทคนไดรใชรทวกษะ

ความรมรของตนเองใหรเกวด

ประโยชนยรวมทวนงสามารถ

นทาประสบการณยและ

ความรมรใหมสทททไดรจากการ

ททางานไปใชรประโยชนยไดร

ในชทววตประจทาววน 3. เพพทอ

ชสวยแบสงเบาภาระงาน

ของบคคลากรสทานวกหอ

สมคดซศทงมทจทานวนจทากวด ใหร

สามารถปฏวบวตวงานดรวย

ความคลสองตววมากขศนน 

และสามารถจวดการใหร

บรวการแกสผมรใชรไดรอยสางทวทว

ถศงและทวนตสอความตรอง

การ 

เชฏงคมณภาพ 

เปปนโครงการทททรวบนวกศศกษาผมรไดรรวบทคน

ตสางๆของทางมหาววทยาลวย มาททางาน

หรองสมคด เพพทอใหรนวกศศกษามทสถานททท

สทาหรวบปฏวบวตวงานเพพทอตอบแทนหนสวย

งานทททใหรทคนการศศกษา    และผลทททไดรรวบ

จากการโครงการนทนททาใหรนวกศศกษาทคนมท

สถานทททในการปฏวบวตวงาน  เปปนการ

บทาเพรญประโยชนยเพพทอตอบแทนผมรใหรทคน  

เกวดการเรทยนรมรในการสรรางประโยชนยใหร

กวบสวงคม และไดรใชรทวกษะความรมรของตน

เองใหรเกวดประโยชนยรวมทวนงสามารถนทา

ประสบการณย    และความรมรใหมสทททไดร

จากการททางานไปใชรประโยชนยไดรในชทววต

ประจทาววน    และสสวนของหรองสมคดเอง

นวนนททาใหรแบสงเบาภาระงานของบคคลากร

หรองสมคดซศทงมทจทานวนจทากวด ใหรสามารถ

ปฏวบวตวงานดรวยความคลสองตววมากขศนน 

และสามารถจวดการใหรบรวการแกสผมรใชรไดร

อยสางทวทวถศงและทวนตสอความตรองการ

สทานวกหอสมคด 0.00

5หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

1. นวกศศกษาทคนมทสถานททท

ในการปฏวบวตวงาน เปปน

การบทาเพรญประโยชนยเพพทอ

ตอบแทนผมรใหรทคน 2. นวก

ศศกษาทคนไดรใชรทวกษะ

ความรมรของตนเองใหรเกวด

ประโยชนยรวมทวนงสามารถ

นทาประสบการณยและ

ความรมรใหมสทททไดรจากการ

ททางานไปใชรประโยชนยไดร

ในชทววตประจทาววน

 6 1.6 คะแนนเฉลททย

คคณภาพบวณฑวตตาม

กรอบมาตรฐาน

คคณวคฒวระดวบอคดม

ศศกษาแหสงชาตว

610667 โครงการสวปดาหยหรอง

สมคด

1. ประชาสวมพวนธยทรวพยากร

สารสนเทศและบรวการของสทานวกหอ

สมคดใหรเปปนทททรมรจวกอยสางกวรางขวาง 2. 

สสงเสรวมทวกษะในการแสวงหาความรมร

ดรวยตนเองจากแหลสงเรทยนรมรทททสทาควญ

คพอหรองสมคด 3. สสงเสรวมสวมพวนธภาพ

อวนดทระหวสางผมรใชรกวบผมรใหรบรวการของ

สทานวกหอสมคด

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 500

บคคลากร : 30

บคคคลภายนอก : 20

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 450

บคคลากร : 30

บคคคลภายนอก : 20

เชฏงปรฏมาณ 

- จทานวนผมรเขรารสวม

กวจกรรมฯ ไมสนรอยกวสา 

500 คน

เชฏงคมณภาพ 

- รรอยละ 80 ของผมรเขรา

รสวมกวจกรรมฯ มทความพศง

พอใจไมสตททากวสา 3.51

 โครงการสวปดาหยหรองสมคดจวดขศนนเพพทอ

ประชาสวมพวนธยและสสงเสรวมการใชรหรอง

สมคดเพพทอการศศกษาครนควรา  สรรางนวสวยรวก

การอสาน และสรรางความสวมพวนธยอวนดท

ระหวสางบคคลากรหรองสมคดและผมรใชร

บรวการ

สทานวกหอสมคด 25,000.00

 7 1.6 (ตสอ) 610668 โครงการสสงเสรวมการ

อสาน

1. เพพทอสสงเสรวมใหรเหรนความสทาควญ

ของการอสานหนวงสพอ และกระตครนใหร

เกวดการเรทยนรมรดรวยตนเอง 2. เพพทอสสง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 60

เชฏงปรฏมาณ 

 - จทานวนนวกศศกษาทททเขรา

รสวมโครงการ 80 - 100 

กวจกรรมสสงเสรวมการอสานและการใชรหรอง

สมคด ประจทาปปการศศกษา 2561 มทววตถค

ประสงคยเพพทอสสงเสรวมใหรผมรใชรบรวการไดรเหรน

สทานวกหอสมคด 20,000.00

6หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

เสรวมใหรเกวดทวกษะการควด การ

ววเคราะหย และพวฒนาตนเองจากการ

อสาน และนทาไปสมสการพวฒนาสวงคม 3. 

เพพทอสสงเสรวมใหรเกวดการใชรทรวพยากร

สารสนเทศทวนงในรมปแบบ

อวเลรกทรอนวกสยและตววเลสมอยสางคครม

คสา 4. เพพทอสสงเสรวมใหรเกวดความ

สวมพวนธยอวนดทระหวสางผมรใชรและผมร

ปฏวบวตวงาน ไดรเกวดการรสวมกวจกรรม

ระหวสางกวน

บคคลากร : 20

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 60

บคคลากร : 20

บคคคลภายนอก : 0

คน ตสอ 1 กวจกรรม - 

จทานวนกวจกรรมสสงเสรวม

การอสานและการใชรไมส

นรอยกวสา 7 กวจกรรม 

หรพอ 12 ครวนง ตสอปปการ

ศศกษา 

เชฏงคมณภาพ 

- ผลการประเมวน

กวจกรรมไมสตททากวสา 3.51 

- ผมรเขรารสวมกวจกรรมไดรรวบ

ความรมรเพวทมเตวมจาก

กวจกรรม/นวทรรศการททท

จวดและเกวดทวกษะในการ

เรทยนรมรและสามารถนทาไป

ใชรใหรเกวดประโยชนยตสอ

การเรทยนการสอนและตสอ

ตนเอง

ความสทาควญของการอสานหนวงสพอและ

กระตครนใหรเกวดการเรทยนรมรดรวยตนเอง สสง

เสรวมใหรเกวดทวกษะการควด การววเคราะหย 

และพวฒนาตนเองจากการอสาน และนทา

ไปสมสการพวฒนาสวงคม สสงเสรวมใหรเกวดการ

ใชรทรวพยากรสารสนเทศทวนงในรมปแบบ

อวเลรกทรอนวกสยและตววเลสมอยสางคครมคสา 

และ สสงเสรวมใหรเกวดความสวมพวนธยอวนดท

ระหวสางผมรใชรและผมรปฏวบวตวงาน    

กวจกรรมดวงกลสาวจะเปปนประโยชนยตสอทวนง

นวกศศกษา บคคลากร และมหาววทยาลวย 

ไดรเหรนความสทาควญของการอสานและ  

การใชรทรวพยากรสารสนเทศทททมทอยมสใน

หรองสมคด    ดวงนวนน จศงเหรนวสา ควรมทการ

จวดกวจกรรมสสงเสรวมการอสานและการใชร

หรองสมคดตสอไปอยสางตสอเนพทอง

 8 2.1 รรอยละของงาน

ววจวยตทพวมพยหรพองาน

สรรางสรรคยทททเผยแพรส

ในระดวบชาตวหรพอ

ระดวบนานาชาตวตสอ

610671 โครงการสสงเสรวม

พวฒนาทวกษะและ

ความรมรการใชรฐาน

ขรอมมลเพพทอการเรทยนรมร

และการววจวย

1. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษา อาจารยย 

และนวกววจวย เกวดทวกษะ และการรมร

สารสนเทศ เพพทอสามารถพวฒนาตน

เองใหรมทความรมรเกททยวกวบการใชรแหลสง

ขรอมมลเพพทอการววจวยตสางๆ 2. เพพทอสสง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 20

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

- จทานวนการใชรฐาน

ขรอมมลเพพทอการววจวยมทสถวตว

การใชรเพวทมขศนน - อาจารยย 

และนวกววจวยไดรรวบ

   การสสงเสรวมพวฒนาทวกษะการใชรฐาน

ขรอมมลเพพทองานววจวย   เปปนโครงการทททเปปน

ประโยชนยตสออาจารยย  นวกศศกษานวกววจวย  

ทวนงนทนเพพทอใหรเกวดทวกษะการใชร  และ

พวฒนาการสพบครนขรอมมลใหรเกวดขศนนกวบตน

สทานวกหอสมคด 12,000.00

7หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

อาจารยยประจทาและ

นวกววจวยทวนงหมด

เสรวมใหรนวกศศกษา อาจารยย และนวก

ววจวย มทความรมร ความเขราใจ ในเรพทอง

โปรแกรมหรพอเครพทองมพอชสวย ตสาง ๆ 

เพพทอชสวยในการททาววจวย รวมทวนงความ

รมรอพทน ๆ ทททจะสสงเสรวมพวฒนาใหรเกวด

งานววจวยไดรอยสางตสอเนพทอง เชสน 

โปรแกรมการจวดการบรรณานคกรม 

Endnote /Turnitin / Zotero

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 20

บคคคลภายนอก : 0

การอบรมและพวฒนา

ทวกษะการเขราถศง

สารสนเทศอยสางนรอยรรอย

ละ 80 - จทานวน

การอบรมอยสางนรอยปปละ 

8 ครวนง 

เชฏงคมณภาพ 

- นวกศศกษา อาจารยย และ

นวกววจวย ไดรรวบการพวฒนา

ทวกษะการครนควราเพพทอการ

ววจวย และสามารถสรราง

ผลงานววจวยในหลาก

หลายสาขา

เอง  สามารถนทาไปในการครนแหลสง

ขรอมมลตสาง ๆ  เพพทอททาววจวย   และจาก

การทททสทานวกหอสมคดมทการบอกรวบฐาน

ขรอมมลทททหลากหลายสาขาววชา  และเปปน

ฐานขรอมมลทททมทการยอมรวบในนานาชาตว   

ซศทงฐานขรอมมลเหลสานทนมทราคาสมง    และมท

ลวกษณะการใชรงานและขรอมมลทททแตกตสาง

กวนตามสาขาววชา  จศงตรองมทผมรทททใหรคทาแนะ

นทาและสอนเทคนวคการสพบครนตสาง ๆ  

เพพทอใหรอาจารยย  นวกศศกษา  และนวกววจวย 

สามารถครนขรอมมลจากฐานขรอมมลทททใชรเพพทอ

การววจวยไดร  และสามารถเรทยนรมรตสอดรวย

ตนเองไดรตสอไป  (การจวดอบรมจะมทการ

จวดหววขรออบรมทททเกททยวขรองประมาณ 8 

ครวนง /ปปการศศกษา)

 9 4.1 จทานวนโครงการ/

กวจกรรมทททดทาเนวนการ

เพพทอใหรทวนงนวกศศกษา 

บคคลากรและ

ประชาชนทวทวไปมทสสวน

รสวมและกสอใหรเกวดการ

ตระหนวกถศงคคณคสาของ

ศวลปววฒนธรรมและ

610672 โครงการบรวการชคมชน 1. แบสงปปนทรวพยากรสนเทศสมสชคมชน

ในทรองถวทนของจวงหววดปทคมธานท 2. 

เพวทมบรรยากาศใหรเอพนอตสอการเรทยนรมร

ของชคมชนในทรองถวทนของจวงหววด

ปทคมธานท 3. สสงเสรวมการใชร

ทรวพยากรสารสนเทศ และปลมกฝปง

นวสวยรวกการอสาน 4. สสงเสรวมใหร

ชคมชนมทการเรทยนรมรตลอดชทววต 5. 

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 7

บคคคลภายนอก : 50

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 7

เชฏงปรฏมาณ 

- จทานวนผมรเขรารสวม

โครงการไมสนรอยกวสารรอย

ละ 80

เชฏงคมณภาพ 

- ผมรเขรารสวมโครงการ มท

ความพศงพอใจในภาพรวม

การจวดททาโครงการบรวการววชาการแกส

ชคมชน  จะเปปนการสสงเสรวม สนวบสนคนใหร

กวบคนในชคมชน  นวกเรทยนในโรงเรทยน  

ใหรรวกการอสาน สสงเสรวมการเรทยนรมรอยสาง

ยวทงยพน และสามารถนทาความรมรไปพวฒนา

ตนเองทวนงทางโครงการบรวการชคมชน 

เปปนโครงการเพพทอบรวการทางววชาการ

และรสวมแบสงปปนทรวพยากรสารสนเทศใหร

สทานวกหอสมคด 11,200.00

8หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ภมมวปปญญาของชาตว

และทรองถวทน

สรรางความตระหนวกในการมทสสวน

รสวมบรวการทางววชาการแกสสวงคมใหร

กวบบคคลากรสทานวกหอสมคด และ

บคคลากรในคณะและหนสวยงานตสาง 

ๆ ภายในมหาววทยาลวยรวงสวต

บคคคลภายนอก : 50 ไมสนรอยกวสารรอยละ 80 กวบประชาชนในชคมชนทรองถวทนของ

จวงหววดปทคมธานท

 10 4.1 (ตสอ) 610673 โครงการนวทรรศการ

เหตคการณยและววน

สทาควญ

ของมหาววทยาลวย

รวบรวมและนทาเสนอขรอมมลทททเกททยว

กวบเหตคการณยและววนสทาควญ

ของมหาววทยาลวยรวงสวตในรมปของ

นวทรรศการ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 100

บคคลากร : 50

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 100

บคคลากร : 50

บคคคลภายนอก : 0

เชฏงปรฏมาณ 

จทานวนของผมรมาเยททยมชม

นวทรรศการ ไมสนรอยกวสา 

2,000 คน 

เชฏงคมณภาพ 

รรอยละ 80 ของผมรมาเยททยม

ชมนวทรรศการมทความพศง

พอใจไมสนรอยกวสา 3.51

โครงการนวทรรศการเหตคการณยและววน

สทาควญของมหาววทยาลวยเปปนโครงการ

เพพทอเผยแพรสเรพทองราว เหตคการณย และ

บคคคลสทาควญๆ ทททมทสสวนเกททยวขรองกวบ

มหาววทยาลวยรวงสวตตวนงแตสอดทตจนถวง

ปปจจคบวน

สทานวกหอสมคด 5,000.00

 11 4.2 จทานวนโครงการ/

กวจกรรมการสรราง

จวตสทานศกในการททานค

บทารคง ปกปปองรวกษา

ทรวพยากรธรรมชาตว

และสวทงแวดลรอม

610674 โครงการหรองสมคดสท

เขทยว(*)

เตรทยมความพรรอมรวบการประเมวน

คคณภาพสทานวกงานสทเขทยวตามเกณฑย

การประ เมวนและแนวทาง การ

ดทาเนวนงานสทานวกงานสทเขทยวของกรม

สสงเสรวมคคณภาพสวทงแวดลรอม 

กระทรวงทรวพยากรธรรมชาตวและ 

สวทงแวดลรอมในปปการศศกษา 2561 นทน

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 1000

บคคคลภายนอก : 100

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 1000

บคคคลภายนอก : 100

เชฏงปรฏมาณ 

สทานวกหอสมคด 

มหาววทยาลวยรวงสวตมทผล

การประเมวนคคณภาพตาม

เกณฑยมาตรฐานสทานวก

งานสทเขทยวหรองสมคดสท

เขทยวดรวยคะแนนไมสตททา

กวสารรอยละ 70 

 โครงการสทานวกงานสทเขทยวเปปนโครงการ

สนวบสนคนนโยบายภาครวฐและสอดคลรอง

กวบกลยคทธยการเปปนมหาววทยาลวยสรราง

เสรวมสคขภาพ (RSU Healthy Campus)  

โดยมคสงพวฒนาบคคลากรใหรตระหนวกถศง

ความสทาควญของการอนครวกษยพลวงงานและ

สวทงแวดลรอม

สทานวกหอสมคด 61,050.00

9หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

เชฏงคมณภาพ 

สทานวกหอสมคดตวนงเปปาจะ

ลดปรวมาณการใชรไฟฟปา (

จรวง) สทาหรวบปปพคทธ

ศวกราช 2561 ลงจากปปปป

พคทธศวกราช 2560 ไมส

นรอยกวสารรอยละ 10

 12 5.3 รรอยละของ

อาจารยยทททมทความกราว

หนราทางตทาแหนสง

ววชาการ

610675 โครงการจวดททา

วารสารรวงสวต

สารสนเทศ

เพพทอสสงเสรวมและเผยแพรสความรมรทาง

ดรานววชาการและผลงานววจวยทาง

ดรานบรรณารวกษศาสตรยและ

สารสนเทศศาสตรย และดรานอพทนๆ ททท

เกททยวขรอง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ประโยชนค

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 100

บคคคลภายนอก : 50

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 0

บคคลากร : 100

บคคคลภายนอก : 50

เชฏงปรฏมาณ 

มทวารสารรวงสวต

สารสนเทศเผยแพรสปปละ 

2 ฉบวบ

เชฏงคมณภาพ 

1.มทวารสารทางดราน

ววชาชทพทางดรานบรรณา

รวกษศาสตรยและ

สารสนเทศศาสตรย และ

ววชาการทททเกททยวขรอง เผย

แพรสตสอสาธารณชน ทททมท

ประสวทธวภาพ 2.วารสาร

ไดรรวบการประเมวนอยมสใน

ฐานขรอมมล TCI

วารสารรวงสวตสารสนเทศสพทอกลางในการ

เผยแพรสและแบสงปปนความรมรทางววชาชทพบ

รรณารวกษสาสตรยและ สารสนเทศ

ศาสตรย และววชาการดรานอพทนๆ ทททเกททยว

ขรอง

สทานวกหอสมคด 0.00

 13 5.6 รรอยละของผมรใชร 610677 โครงการบทารคงรวกษา 1. เพพทอดทาเนวนการบทารคงรวกษา และ ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ เชฏงปรฏมาณ โครงการนทนเปปนโครงการทททตรองททาตสอเนพทอง สทานวกหอสมคด 411,950.00

10หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน



ลจาดบบททท ตบวชทชวบด (KPI) รหบสงบ ชชทอ โครงการ

/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค กลมลมเปปาหมาย การประเมฏนผล

โครงการ

Executive summary งบอนมมบตฏ ผผผรบบผฏดชอบ

ระบบสารสนเทศมท

ความพศงพอใจตสอ

ประสวทธวภาพของ

ระบบสารสนเทศอยมส

ในระดวบดท-ดทมาก

ระบบสารสนเทศและ

อคปกรณยอวเลรกทรอนวกสย

ดมแลระบบบรวการยพม-คพนอวตโนมวตว

ดรวยเทคโนโลยท RFID 2. เพพทอดทาเนวน

การบทารคงรวกษา และดมแลระบบ

ประตมทางเขราอวตโนมวตว 3. เพพทอ

ดทาเนวนการบทารคงรวกษา และดมแล

ระบบรวกษาความปลอดภวย

กลรองวงจรปปด

ประโยชนค

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2400

บคคคลภายนอก : 0

ผผผใชผงบประมาณ

นวกศศกษา : 20000

บคคลากร : 2400

บคคคลภายนอก : 0

1. เจราหนราทททบรวษวทมา

ดมแลและบทารคงรวกษา

ระบบบรวการยพม-คพน

อวตโนมวตวดรวยเทคโนโลยท 

RFID ทคก 2 เดพอน 2. เจรา

หนราทททบรวษวทมาดมแลและ

บทารคงรวกษาระบบควบคคม

ประตมทางเขราอวตโนมวตวปป

ละ 2 ครวนง 3. เจราหนราททท

บรวษวทมาดมแลและบทารคง

รวกษากลรองวงจรปปดปปละ 

2 ครวนง 

เชฏงคมณภาพ 

ผมรใชรบรวการหรองสมคดมท

ความพศงพอใจ ดราน

เทคโนโลยทสารสนเทศ ใน

ระดวบมาก ? 3.51 จาก 

5.0

ทคกปป เพพทอการบทารคงรวกษาใหรอคปกณยการ

ดมแลระบบเทคโนโลยทสารสนเทศใหรมท

ความถมกตรอง ทวนสมวย และใชรงานไดร

ตลอดเวลา ไมสวสาจะเปปนการบทารคงรวกษา

ระบบยพมคพนดรวย RFID ระบบควบคคม

ทางเขรา และระบบควบคคมกลรองวงจรปปด

รวมงบประมาณทททอนมมบตฏ  2,177,692.00

11หนผาททท (*) หมายถศง โครงการนอกแผน


