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ค าน า 

 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารฯ 
ได้บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะให้เป็น  
มหาวิทยาลัยเอกเทศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา  ศูนย์บรรณสารฯ ได้ด าเนินภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ประเด็นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงให้เห็นในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 ของศูนย์บรรณสารและการสื่อการศึกษา ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บริหารในการก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ตลอดจนเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่างของศูนย์บรรณสารฯ ให้หน่วยงานอ่ืนๆ หรือผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ  

ขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการที่
ได้ช่วยกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ และยังสามารถน ามาใช้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจ
ต่อไป  
 
 
 
           (ดร.พรพรรณ จันทร์แดง) 
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หนว่ยงาน     ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 

 
 

บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา มีพัฒนาการมาจากหอ้งสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยเปิดให้บริการ ณ อาคาร

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เริ่มก่อตั้งและมีที่ท าการ

ช่ัวคราวอยู่ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ย้ายที่ท าการมาอยู่

เลขที่ 19 ม. 2 ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา โดยห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณชัน้ 1 อาคารเรียนรวม

หลังเดิม พ.ศ. 2543 หอ้งสมุดย้ายมาตั้งอยู่ที่ช้ันที่ 1 อาคารบริหาร หรอื อาคารส านักงานอธิการบดี

ปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2544 ขยายการให้บริการออกเป็น 2 หอ้ง มีพื้นที่ให้บริการ 648 ตารางเมตร 

มีที่นั่งอ่านทั้งหมด 165 ที่นั่ง แบ่งการบริการออกเป็นบริการสารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านกฎหมายปัจจุบันแยกออกเป็นหอ้งสมุดคณะพยาบาลศาสตร์และ

หอ้งสมุดคณะนิติศาสตร์ 

เดือนมนีาคม ปีพ.ศ. 2553 ได้ย้ายที่ท าการหอ้งสมุด มายังอาคารหลังปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใน

กลุ่มอาคารเรียนรวมหลังใหม่ เป็นอาคาร 3 ช้ัน มีพื้นที่ทั้งหมด 11,213 ตารางเมตร ปีงบประมาณ 

2554 เปิดบริการเฉพาะช้ันที่ 1 มีพื้นที่ให้บริการ 3346.42 ตารางเมตร  พืน้ที่ส าหรับการท างานของ

เจ้าหน้าที่ 639.58 ตารางเมตร หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษา ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ตามพระราชกฤษฎีกา  

 ในส่วนของการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554 ศูนย์บรรณสารฯ เปลี่ยนระบบหอ้งสมุด

อัตโนมัติจากระบบ INNOPAC ซึ่งใช้ร่วมกับส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นระบบหอ้งสมุด

อัตโนมัติ ALIST ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

โดยจัดอบรมการใช้งานระบบให้บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ บรรณารักษ์จากห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ บรรณารักษ์คณะพยาบาลศาสตร ์ เจ้าหน้าที่ระบบ

คอมพิวเตอร์จากศูนย์บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร และเจา้หนา้ที่จากบริษัทลานนาคอม  ตั้งแต่

วันที ่ 10-12 มกราคม 2554 และเริ่มทดลองใชง้านบริการยืม-คืน ตั้งแตว่ันที่ 13 มกราคม 2554 

ควบคู่กับระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และน าระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ALIST ทั้งระบบมาใช้ใน

การท างานของศูนย์บรรณสารฯ ทั้งระบบในทุกงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดอืนมนีาคม 2554 เป็นต้นมา 

 

 

 



 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา   : เทคโนโลยีก้าวหน้า   สารสนเทศทันสมัย 

              วัฒนธรรมด ารงไว้        ใส่ใจบริการ 

 ปณิธาน   : เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา 
 
 วิสัยทัศน์   

  เป็นหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานหอ้งสมุด

สถาบันอุดมศกึษากล 

 
 พันธกิจ    

1. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและ

พัฒนาสตปิัญญา อารมณ์ สังคม 

2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจทิัล 

3. ให้ความร่วมมอืกับภาคีหอ้งสมุดต่างๆ ทั้งระดับภูมภิาคและระดับประเทศเพื่อ

ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรว่มกัน 

4. เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ดว้ยตนเองของชุมชน บุคลากรและนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
 

โครงสร้างศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
 

 
- หน่วยนโยบายและแผน    -  หน่วยพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ          -  หน่วยบริการยมื-คืน             -ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์      

- หน่วยสารบรรณ                -   หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ       - หน่วยวารสารและหนงัสือพิมพ ์   - ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 

-  หน่วยบุคคล                       -  หน่วยเทคโนโลยหี้องสมุด                                                  - ห้องอ่านหนงัสือคณะ                                                                                              
- หน่วยการเงินและพสัดุ                                                                                                                                          สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                       -ห้องอ่านหนงัสือคณะ                            
          วิทยาศาสตร์การแพทย ์

 

 

 
1.4 โครงสร้างการบริหารงาน 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา เป็นหนว่ยงานระดับกองในส านักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้

การบริหารงานของอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นอกเหนอืจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังมคีณะกรรมการ    

อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ก ากับดูแลด้านนโยบาย และมคีณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเป็นผูแ้ทนจาก

คณาจารย์ของกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม และหัวหน้างานต่างๆ  ศูนย์บรรณสารฯ แบ่งโครงสร้างการ

ท างานออกเป็น 4 งานหลักๆ คอื งานธุรการ งานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ งานบริการ และ

งานห้องสมุดสาขา  

 
 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสาร 

และสื่อการศึกษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษา 

 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากร

สารสนเทศ งานห้องสมุดสาขา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

อธิการบด ี

คณะกรรมการประจ าศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศึกษา 
 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา 

คณะกรรมการประจ าศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา 

งานบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานห้องสมุดสาขา งานธุรการ 

 



 
1.5 หลักการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีหลักการดังนี้  

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีจะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. แผนปฏิบัติการควรเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งในลักษณะงาน

ประจ าที่จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก  
3. แผนปฏิบัติการนอกจากจะประกอบด้วยกิจกรรมของโครงการต่างๆ แล้ว ควรมีตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. แผนปฏิบัติการได้ก าหนดให้มีลักษณะยืดหยุ่น และมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน 

 
1.6 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและเป็นเครื่องมือในการบริหารและ
ติดตามนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน 

2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

3. เพ่ือเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITY OF PHAYAO 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
บทที่ 2  แผนปฏิบตัิการ 

 
2.1 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
2.2 การก าหนดดัชนี อักษรย่อของโครงการ/กิจกรรม 
2.3 โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน    
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย       
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการใหบ้ริการทางด้านวิชาการ    
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหาร      
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม    
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการให้บริการสุขภาพ     

2.4 เป้าหมายการด าเนินงานประจ าเดือน       
- เดือนตุลาคม          
- เดือนพฤศจิกายน         
- เดือนธันวาคม          
- เดือนมกราคม          
- เดือนกุมภาพันธ์         
- เดือนมีนาคม          
- เดือนเมษายน          
- เดือนพฤษภาคม         
- เดือนมิถุนายน          
- เดือนกรกฎาคม         
- เดือนสิงหาคม          
- เดือนกันยายน          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน     ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 

 
บทที่ 2  

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2.1 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย 
  แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการจริงตามกลยุทธ์ จึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่า
เป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้   :          
 ค่าเป้าหมาย  :          
2.2 การก าหนดดัชนี อักษรย่อของโครงการ/กิจกรรม 
รหัสโครงการ  
 ดัชนีอักษรย่อ (ต าแหน่งที่ 1 ของรหัสโครงการ) 
 ศบส. หมายถึง  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ต าแหน่งที่ 2 ของรหัสโครงการ) 
 55 หมายถึง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ต าแหน่งที่ 3 ของรหัสโครงการ) 
 01 หมายถึง  งานธุรการ 
 02 หมายถึง  งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 03 หมายถึง  งานบริการ 
 04 หมายถึง  งานห้องสมุดสาขา 
ตัวเลขในรหัสโครงการ (ต าแหน่งที่ 4 ของรหัสโครงการ)  
 001 หมายถึง  ล าดับที่ 1 
 002 หมายถึง  ล าดับที่ 2 
 การน าหนดรหัสโครงการให้ก าหนดรหัสโครงการโดยการใช้ชื่อย่อของหน่วยงานเป็นอักษรย่อ 2 
หรือ 3 ตัว ตามด้วย รหัสปีงบประมาณ รหัสหน่วยงานย่อย และล าดับที่ของโครงการ/กิจกรรม  
เช่น ศบส.5503001  
    เลข 3 ตัวสุดท้าย  หมายถึง ล าดับที่ของโครงการ 
             001  หมายถึง ล าดับที่ 1 

เลข 2 ตัวกลาง   หมายถึง ล าดับที่ของหน่วยงาน 
                                                      03  หมายถึง งานบริการ 
                                       เลข 2 ตัวแรก   หมายถึง  ปีงบประมาณ 

ชื่อย่อของหน่วยงาน 2 หรือ 3 ตัวอักษร 
       ศบส.  หมายถึง  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
1. รหัสโครงการ   ศบส 5503003   ชื่อโครงการ  สอนการรู้สารสนเทศ  
  
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  ด้านการจัดการเรยีนการสอน (กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการ  3.9.1) 
  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี  1  มาตรการ  1.6  )    
  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ที่    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ที่   มาตรการ   ) 
     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 
         ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กลยุทธ์ที่   มาตรการ   ) 
         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ที่    มาตรการ   ) 
 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  กลยุทธ์ที ่ มาตรการที ่   

 
4.  ตัวชี้วัด 
4.1 ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวบ่งช้ีที่.....2.5....  สมศ.   ตัวบ่งช้ีที่.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วม 300 คน ผู้เข้าร่วมสามารถสืบค้น
สารสนเทศด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

  

  
5.  ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งานบริการ   

  5.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพญ็ ตันจันทร์กลู                       โทร....3531........ 
 5.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 
 
 

 6. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

การศึกษาค้นคว้าและรับผิดชอบการแนะน าการสืบค้นข้อมลูสารสนเทศแก่บุคลการและนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ใช้
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าได้ 
7. วัตถุประสงค ์

7.1  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนสิิตมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศทุกดา้นด้วย   
        ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับบริการที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 7.3   เพื่อส่งเสริมให้นิสติใช้ฐานข้อมูลอย่างกว้างขวาง 
 



8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   300 คน  ประกอบด้วย 
       นิสิต   จ านวน 250 คน 
       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  50 คน 
    อื่นๆ   จ านวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  จัดแนะน าแหล่งสารสนเทศเพือ่การศึกษา ค้นคว้า วิจัย    

  2)  สอนปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน ์   
9. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้................5,000.....................บาท   
  แผ่นดิน...................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 
   1. ค่าเอกสาร                  3,000   บาท 
   2. ค่าประชาสัมพันธ์                  1,000  บาท 
  3.  ค่าวัสดสุ านักงาน                  1,000  บาท 

      รวม              5,000  บาท 
             หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายกา 
 
 
 
10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
1..ขออนุมัติโครงการ..................... 
2. เตรียมข้อมลูและเอกสารเพื่อด าเนิน
โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D).............................. 
1..ประชาสัมพันธ์โครงการ 
2.จัดอบรมการรูส้ารสนเทศอาจารย์
บุคลากรและนสิิต ปี 3 ข้ึนไป. 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .............. 
1..รายงานผลการด าเนินงาน.. 
2.ท าสรุปผลรายงานปัญหาที่พบเพื่อ
แก้ไขครั้งถัดไป 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการ(A) ... 
1. พิจารณาปรับปรุงตามที่ผู้ใช้บรกิาร
ตอบแบบสอบถามในการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 



 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม 18-22 มิถุนายน 2555  

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา      
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีบริการที่ทันสมัยและหลากหลายยิ่งขึ้น 
2)  นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อบริการศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
3)  นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสืบค้นสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1.  แบบประเมินผลหลังจากท ากิจกรรม 
      2.  แบบทดสอบการสืบค้นข้อมูลของผู้เข้ารบัการอบรม 
14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 
 -           
             
 

 
 

แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ  

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน ศนูย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

1. รหัสโครงการ   ...ศบส 5502002...................ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริมการอา่น   
  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี..2......มาตรการ..2.4.......)    

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ........)    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี.......มาตรการ.........)    

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี ..... มาตรการ .......... ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี ..... มาตรการ .......... ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี ..... มาตรการ .......... ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี ..... มาตรการ .......... ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี..............................กลยุทธ์ท่ี...........................มาตรการท่ี.................... 
 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชี้วดัประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

         สกอ.  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2/ 2.8/ 3.1/ 4.1/ 5.4          สมศ. ตัวบ่งช้ีท่ี............. 

4.2 ตัวชี้วดัความส าเร็จโครงการ (KPI)  



ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ร้อยละ 80% ของการ

ปฏบัิตงิานท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80% ของความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

  

 

5. ผู้รับผิดชอบ  

  4.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา     

  4.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวฉวีวรรณ  บุญธรรม    โทร.....3533........ 

 4.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 
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 6. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษามภีารกิจในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศในศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความสะดวกรวดเร็วจึงได้มกีารจัด

โครงการสง่เสริมการอา่น และยังสอดคลอ้งกับพระราชด ารขิองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เร่ืองการจัดการความรู้เร่ืองหนังสือ  

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านการเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้เพยีงพอตอ่ความ

ตอ้งการของผู้ใช้บริการซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนท์างด้านการศึกษาแก่นสิิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมถึง

บุคคลภายนอกท่ีสนใจ ให้สามารถน าความรูน้ัน้มาพัฒนา มหาวทิยาลัยพะเยาและ ประเทศต่อไป  

 
 

7. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อจัดซือ้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 2.เพื่อปลูกฝังนสิัยรักการอ่าน สนับสนุน และส่งเสริมการอา่นทุกระดับอย่างตอ่เนื่องให้แก่นิสติ นักศกึษา 

นักเรียน และประชาชนท่ัวไป 

 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นิสติ ในการคัดเลอืกหนังสอื เพื่อการเรียนการ

สอน การวิจัยและการศึกษาค้นคว้า 

 4.เพื่อให้การด าเนนิงานการจัดซื้อหนังสือของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น..............1,000.........คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต      จ านวน.......500.........คน 

       อาจารย/์บุคลากร   จ านวน.......400.........คน 

    อื่นๆ....................... จ านวน.......100..........คน 

 

 



8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  ท าหนังสอืขออนุมัตแิละแตง่ตัง้คณะกรรมการ  

 2)  ประชุมคณะกรรมการ 

  3)  ท าหนังสอืเชญิวิทยากรและประสานงานกับวิทยากร  

  4)  ท าหนังสอืเชญิร้านคา้มารว่มกิจกรรม 

  5)  ท าหนังสอืเชญิโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

  6)  ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานท่ีให้จัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม 

  7)  ท าหนังสอืเวยีนแจ้งให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและเลอืกซือ้หนังสอื 

พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และติดประกาศทุกตึกเพื่อให้นสิิตทราบและเขา้รว่มกิจกรรม 

  8)  ด าเนนิงานตามโครงการ 

  9)  สรุปโครงการ   

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้.........20,000...............บาท   

  แผ่นดิน...................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได ้

1. ค่าตอบแทนวทิยากร  

2. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ  

3. ค่าของท่ีระลึกวิทยากร  

4. ค่าตอบแทนปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ  

5. ค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวัน  

6. ค่าจัดพิมพเ์อกสาร  

7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

8. ค่าวัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  

9. ค่าวัสดุส านักงาน  

10. ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์  

11. ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  

3,000 

3,000 

1,000 

2,000 

2,000 

2,000 

3,000 

1,000 

2,000 

500 

500 

รวมท้ังสิน้ (สองหมนืหา้พันบาทถ้วน)  20,000 
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10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1  ขออนุมัตแิละแตง่ตัง้

คณะกรรมการ 

2 ประชุมคณะกรรมการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1  ท าหนังสอืเชญิวิทยากรและ

ประสานงานกับวิทยากร 

2 ท าหนังสอืเชญิร้านคา้. 

3 ท าหนังสอืเชญิโรงเรียนต่างๆ 

4 จัดสถานท่ี 

5 ประชาสัมพันธ์ 

6 ด าเนนิกิจกรรม 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 

1 แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

2 รวบรวมพร้อมสรุปผล. 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  

1  น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุม 

2 สรุปผลการท างานพร้อม

ข้อแนะน าจากท่ีประชุมเพื่อแกไ้ข 
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11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม  11  มถิุนายน  2555  -  15  มถิุนายน  2555 

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา  

 

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

1.  สามารถจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าหอ้งสมุดได้ตามก าหนด 

        2. บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยได้คัดเลอืกหนังสอืโดยเห็นหนังสือจริง 

          3. ส่งเสริมให้มีกจิกรรมภายในห้องสมุดเพิ่มมากขึน้ 

  

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ผลการประชุมสรุปโครงการ    

 

14. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 14.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมนีอ้ย 

 14.2 จ านวนหนังสอืท่ีคัดเลอืกมนีอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

1. รหัสโครงการ   ศบส 5503001   ชื่อโครงการ  แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี 3 มาตรการ  3.9.1) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี  1  มาตรการ  1.6  )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี.....2.5....  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วม 4000 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถใช้บริการศูนย์

บรรณสารฯได้อยา่ง

ถูกต้อง และมี

ประสิทธิภาพ 

  

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา งานบริการ   

  5.2 ผู้รับผิดชอบ   นายวชิญนนท์  มณีชาติ                           โทร....3531........ 

 5.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 

 

 



 

 6. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าท่ีให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเป็น

หน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษาค้นคว้าของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

ของบุคลากรและนิสิต เพื่อให้มีทักษะในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ตอ้งการ 

 ดังนั้น ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปี 

พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตใหม่มีทักษะการเข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ และมีทักษะการสืบค้น

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

7. วัตถุประสงค ์

7.1 เพื่อส่งเสริมให้นสิิตใหมม่ทัีกษะในการสบืค้นทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติใหม่เข้าใช้บริการของศูนยบ์รรณสารได้อยา่งถูกตอ้ง 

 7.2 เพื่อสง่เสริมให้นิสติใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน ์

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการจ านวนท้ังสิ้น   4,000 คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน   4,000 คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน   คน 

    อื่นๆ   จ านวน   คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  ด าเนนิกิจกรรมโดยการใช้ส่ือคอมพวิเตอร์เพื่อการน าเสนอ แผ่นพับ และคู่มือแนะน าการใช้

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

   

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้...............30,000.....................บาท   

  แผ่นดิน................................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก..............................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

   1.  ค่าเอกสาร            25,000  บาท 

   2. ค่าวัสดุส านักงาน            5,000   บาท 

     รวม       30,000   บาท 

             หมายเหตุ  ขอถัวเฉลีย่จ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 



 
10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1..ขออนุมัตโิครงการ..................... 

2. เตรียมขอ้มูลและเอกสารเพื่อ

ด าเนนิโครงการ 

            

ขั้นด าเนนิการ (D)........................... 

1..ประชาสัมพันธ์โครงการ 

2.ด าเนนิกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............ 

1..รายงานผลการด าเนนิงาน.. 

2.ท าสรุปผลรายงานปัญหาที่พบ

เพื่อแกไ้ขครัง้ถัดไป 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1. พิจารณาปรับปรุงตามท่ี

ผู้ใชบ้ริการตอบแบบสอบถามในการ

ด าเนนิโครงการคร้ังต่อไป 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม     พฤษภาคม 2555  

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา      

 

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

12.1 นสิิตใหมม่ีทักษะในการสบืค้นทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 นิสติใหม่เข้าใช้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างถูกต้อง 

12.3 นิสติใหม่สามารถใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

 

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      1.  แบบประเมินผลหลังจากท ากิจกรรม 

 

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

14.1 แสงสว่างไม่เพยีงพอในโซนพื้นท่ีให้บริการคอมพวิเตอร์ท่ีใช้อบรม 

14.2 คอมพวิเตอร์ให้บริการอยูใ่นระหว่างการซ่อมจ านวนมากท าให้ไม่เพยีงพอกับจ านวนผู้ท่ีต้องการใช้บริการ 

14.3 ไมส่ามารถลงชื่อเข้าใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ได้เนื่องจากระบบแจ้งวา่รหัสไมถู่กต้อง 

14.5 อนิเทอร์เน็ตไมค่่อยมีสัญญาณ 



14.6 ประทับใจที่ได้ร่วมโครงการและอยากให้จัดเป็นโครงการตอ่เนื่องทุกปี 

14.7 เจ้าหนา้ที่ให้ความดูแลเอาใจใส่และใหค้วามรู้แกผู่้เขา้รว่มโครงการดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน      

 

1. รหัสโครงการ       ชื่อโครงการ         

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี.................  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

    

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ          

  5.2 ผู้รับผิดชอบ          โทร....................... 

 5.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 

 

 6. หลักการและเหตุผล 

            

            

             

 



7. วัตถุประสงค ์

            

            

             

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน  คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  คน 

    อื่นๆ   จ านวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)      

  2)      

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้.....................................บาท   

  แผ่นดิน...................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

             

             

10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1.....................................................

.... 

2....................................................

..... 

            

ขั้นด าเนนิการ 

(D).............................. 

1.....................................................

....2................................................

......... 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล 

(C) .............. 

1.....................................................

....2................................................

            



......... 

ขั้นการน าผลการประเมนิไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1.....................................................

....2................................................

......... 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม        

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม          

 

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

            

             

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      1.           

      2.           

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการให้บริการทางด้านวิชาการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน      

 

1. รหัสโครงการ       ชื่อโครงการ         

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี.................  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

    

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ          

  5.2 ผู้รับผิดชอบ          โทร....................... 

 5.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 

 

 

 

 



 6. หลักการและเหตุผล 

            

            

             

 

 

7. วัตถุประสงค ์

            

            

             

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน  คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  คน 

    อื่นๆ   จ านวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)      

  2)      

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้.....................................บาท   

  แผ่นดิน...................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

             

             

10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1..................................................... 

2.................................................... 

            

ขั้นด าเนนิการ (D)..... 

1..................................................... 

2.................................................... 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ... 

1.....................................................

            



2................................................ 

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1..................................................... 

2................................................ 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม        

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม          

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

            

             

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      1.           

      2.           

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน      

 

1. รหัสโครงการ       ชื่อโครงการ        

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี.................  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

    

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ          

  5.2 ผู้รับผิดชอบ          โทร....................... 

 5.3 ผู้ประสานงาน         โทร..................... 

 

 6. หลักการและเหตุผล 

            

            

             

 

 



7. วัตถุประสงค ์

            

            

             

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น   คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน  คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน  คน 

    อื่นๆ   จ านวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)      

  2)      

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้.....................................บาท   

  แผ่นดิน...................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 

1..................................................... 

2.................................................... 

            

ขั้นด าเนนิการ 

(D).............................. 

1..................................................... 

2................................................ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) .... 

1.....................................................

.2................................................... 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1.....................................................

.2................................................ 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม        

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม          

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

            

             

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      1.           

      2.           

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

1. รหัสโครงการ   ศบส. 5501006.......ชื่อโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ   

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสขุภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี.................  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 14 คน 

ร้อยละ 80 % ของความ

พงึพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ 

  

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา   

  5.2 ผู้รับผิดชอบ   นางสุพร  ทิพย์จักร ์     โทร 3532 

 5.3 ผู้ประสานงาน  นางณฐัดานันท์  ยอดเมอืงชัย     โทร. 3522........ 

 

 

 



 

 

 6. หลักการและเหตุผล 

 ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหีนา้ที่หลักในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังรูปแบบวัสดุตีพิมพ ์

สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา  

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบ

ความคิด ทัศนคติ และกระบวนการท างานให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและสามารถใช้ความ รู้และ

เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ปฏบัิตงิานตอ่ไป     

 

6. วัตถุประสงค ์

6.1. เพื่อจัดท ากิจกรรมการวางแผนจัดเตรียมแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี2556 

 6.2 การประเมิน SWOT ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  14        คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน  คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน     14 คน 

    อื่นๆ   จ านวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  ประเมิน SWOT ของศูนย์บรรณสารฯ   

  2)  ประชุมวางแผนจัดเตรียมแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี2556  

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้...............25,000....บาท   

  แผ่นดิน...................................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...................................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

ค่าเบ้ียเลีย้งพนักงานขับรถ(1x4x240)      960 บาท 

  ค่าท่ีพัก(7x1,200x2)   16,800   บาท 

  ค่าน้ ามันรถ      5,240  บาท 

 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ       2,000 บาท 

  รวมเป็นเงินท้ังสิน้                25,000   บาท 

  หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 

 

 

 



 

 

 

10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1.ประชุมเตรียมแผนงาน 

 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1.ขออนมุัตโิครงการ 

2. ประเมิน SWOT ของศูนย์บรรณ

สารฯ   

3. ประชุมวางแผนจัดเตรียม

แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี2556   

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

1. สรุปผลโครงการ 

2. วิเคราะห์และประเมินผล

โครงการ 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

1.น าผลการวิเคราะห์โครงการมา

ปรับปรุงแก้ไข 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม 5 พฤษภาคม  2555 – 7 พฤษภาคม  2555  

2) สถานท่ีจัดกิจกรรม  เกาะกูด  จ.ตราด   

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

บุคลากรศูนยบ์รรณสารฯ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เอื้อตอ่การเพิ่มประสิทธิผลการ

ท างานมากยิ่งขึ้น  

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ผลการประชุมสรุปโครงการ    

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             

 

 

 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

1. รหัสโครงการ     ศบส. 5501005   ชื่อโครงการ  ประกันคุณภาพและจัดการความรู้

   

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

     การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี  3 มาตรการ  3.9.1)  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

1. ความรู้ความเข้าใจ

ของบุคลากรศูนยฯ์   

บุคลากรศูนยฯ์มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เร่ืองการประกันคุณภาพในระดบัดีถงึดี

มาก 

ตลอดปี ตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

2. ความพึงพอใจของ

บุคลากรศูนยฯ์   

บุคลากรศูนยฯ์มคีวามพงึพอใจในระดับ

มาก 

ตลอดปี ตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

3. การน าความรู้ไปใช้

ของบุคลากรศูนยฯ์   

บุคลากรศูนยฯ์ น าความรู้ดา้นการ

ประกันคุณภาพไปประยุกตใ์ชใ้นระดับดี 

ตลอดปี ตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

  

 

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ งานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง โทร 3535 

 5.3 ผู้ประสานงาน ดร.พรพรรณ จันทร์แดง โทร 3535  



 

6. หลักการและเหตุผล 

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายของมหาวทิยาลัย มี

การก าหนดตัวบ่งช้ี เกณฑ์คุณภาพท่ีครอบคลุมท้ังปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตให้สามารถด าเนินการได้

ตามระบบและกลไกทัง้การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินและน าผลประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนนิงาน มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม ตลอดจนการสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรและหนว่ยงานจนเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการประกันคุณภาพ 

 

7. วัตถุประสงค ์

7.1 เพื่อด าเนนิการประกันคุณภาพภายในอยา่งต่อเนื่อง 

7.2 เพื่อน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงาน 

7.3 เพื่อสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร หนว่ยงาน 

7.4 เพื่อสง่เสริมให้มีการปฏบัิติท่ีดใีนการประกันคุณภาพเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ

ภายนอก 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  14 คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน   - คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน    14 คน 

    อื่นๆ   จ านวน    - คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  ประชุม ชีแ้จง และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองของการประกันคุณภาพ 

  2)  ท าหนังสอืติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ 

  3)  ศกึษาดูงาน 

  4)  สรุปผลการศึกษาดูงาน 

  5)  น าความรู้และประสบการณท่ี์ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกตใ์ชใ้นศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้............5,000................บาท   

  แผ่นดิน..............-.....................บาท   

  หน่วยงานภายนอก.....-............บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,000 บาท 

 



 

10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กจิกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

วางแผนการปรับปรุง/แผนการ

ด าเนนิงาน จากผลการประเมิน  

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1. สรุปตัวบ่งช้ีในความผิดชอบของ

ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

และก าหนดเป้าหมายของคะแนนให้

ได้ไม่ต่ ากว่า 3.51 

2. จัดเก็บข้อมูลวัดระดับความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  

 

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A) ... 

 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม วันท่ี 3 พฤษภาคม 2555     

 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร   

 

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

12.1.  บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ข้อ 2.5 ซึง่ศูนยบ์รรณ

สารมีสว่นในการรับผิดชอบ 

12.2. บุคลากรร่วมมอืร่วมใจกันปฏบัิตงิานเพื่อให้ได้คะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการไม่น้อยกวา่ 3.51 

 

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

13.1 ส่งรายงานการประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้

มหาวทิยาลัย เพื่อให้แต่ละคณะได้ใชเ้ป็นขอ้มูลกลางรว่มกัน 

13.2 ปี 2553 ได้คะแนนความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่ ากว่า 3.51 จึงปรับปรุงแก้ไขการด าเนนิงานให้ได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             



 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวทิยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศนูย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                 

 

1. รหัสโครงการ   ศบส. 5501004        ชื่อโครงการ         จัดท ารายงานประจ าป ี       

  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกจิ 

    การผลิตบัณฑิต         การวจิัย 

    การบริการวิชาการแก่สงัคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.  ความสอดคล้องกับประเดน็ยุทธศาสตร ์

3.1  ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    

  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ท่ี  3  มาตรการ 3.9.1  )  

   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

         ด้านพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (กลยุทธ์ท่ี   มาตรการ   ) 

         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 

 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  กลยุทธ์ท่ี  มาตรการท่ี   

 

4.  ตัวชี้วัด 

4.1 ตัวชีว้ัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  สมศ.   ตัวบ่งช้ีท่ี.................  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

รายงานประจ าป ี2554 

เป็นรูปเล่ม 

ครอบคลุมการประเมิน

ตามตัวบ่งช้ี 

เสร็จสิ้นตามเวลาท่ี

ก าหนด 

ตามงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรร 

  

5.  ผู้รับผิดชอบ  

  5.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ   งานธุรการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ   นางจไุรเรือง  เมอืงมา   โทร 3532 

 5.3 ผู้ประสานงาน  นางสาววันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล โทร 3531 

 

 6. หลักการและเหตุผล 

  ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานหลักที่มหีนา้ที่บริการทรัพยากร

สารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารฯ  ได้บริหารงาน



อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายหลังจากที่มหาวทิยาลัยได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศเมื่อวันท่ี 17 

กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา 

  ดังนัน้ศูนย์บรรณสารฯ  จึงได้จดัท ารายงานประจ าป ี2554 นับเป็นรายงานฉบับแรกของศูนย์บรรณ

สารฯ  เพ่ือรวบรวมผลการด าเนนิงานตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีีผ่านมา  ส าหรับเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนา

คุณภาพงานทีดขีองหน่วยงานสนับสนุนตอ่ไป ท่ีเกี่ยวข้องในการว่มสร้าง รว่มพัฒนาและการร่วมมอื ร่วมใจ รวม

พลังผลักดันให้งานของศูนยบ์รรณสารฯ ด าเนนิไปในทิศทางที่เกิดประโยชนส์ูงสุดกับมหาวทิยาลัย 

 

7. วัตถุประสงค ์

      7.1 เพื่อรายงานการด าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมาของศูนย์บรรณสารฯ 

      7.2 เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการบริหารงาน การศึกษาค้นควา้ และการอา้งอิงในโอกาสตา่งๆ 

 

8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น  14 คน  ประกอบด้วย 

       นสิิต   จ านวน - คน 

       อาจารย์/บุคลากร   จ านวน     14 คน 

    อื่นๆ   จ านวน - คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 

 1)  จัดส่งรายงานประจ าปใีห้หนว่ยงานภายใน 

  2)  จัดส่งรายงานประจ าปใีห้หนว่ยงานภายนอก 

 

9. งบประมาณด าเนินการ  

  รายได้...........10,000............บาท   

  แผ่นดิน.............-....................บาท   

  หน่วยงานภายนอก...............-..................บาท   

 

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10. ข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค

. 

พ.

ย 

ธ.ค

. 

ม.ค ก.

พ 

ม.ีค เม.ย พ.

ค 

ม.ิย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ขั้นวางแผนงาน (P) 

1 ขออนุมัติโครงการ 

2 วางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนนิการ (D) 

1 จัดท ารวบรวมรูปเล่ม  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

1 สรุปตัวบ่งช้ีในความรับผิดชอบ

ของศูนย์บรรณสารฯ  

            

ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ(A)  

1 น าผลของตัวบ่งช้ีมาปรับปรุงแก้ไข 

            

 

11.  วนั  เวลา และสถานที่ในการด าเนนิการ 

 1)  วัน  เวลา ในการจัดกจิกรรม    เมษายน  2555 

 2)  สถานท่ีจัดกิจกรรม   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

12. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. จัดท า รายงานประจ าป ี2554 ศูนย์บรรณสารฯ เป็นรูปเล่มได้ 

 2. สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าป ี2554 ศูนยบ์รรณสารฯ  ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 

13. การตดิตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  

      1.           

      2.           

 

14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 เปา้หมายการด าเนนิงานประจ าเดือน 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  ตุลาคม  2554 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

2 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  2554 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

2 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  ธันวาคม  2554 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

2 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  มกราคม  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

2 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพยจ์ักร์ 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าปี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

2 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพยจ์ักร์ 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  มนีาคม  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

2 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพยจ์ักร์ 

3 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

4 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  เมษายน  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5503001 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 30,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

2 ศบส5503003 สอนการรู้สารสนเทศ 5,000 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์

กูล 

3 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

4 ศบส 5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5503001 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 30,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

2 ศบส5503003 สอนการรู้สารสนเทศ 5,000 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์

กูล 

3 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

4 ศบส5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

5 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพย์จักร ์

     

     

     

     

     

     

     

 

 



เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  มถิุนายน  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5503001 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 30,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

2 ศบส5503003 สอนการรู้สารสนเทศ 5,000 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์

กูล 

3 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

4 ศบส5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

5 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพยจ์ักร์ 

6 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5503001 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 30,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

2 ศบส5503003 สอนการรู้สารสนเทศ 5,000 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์

กูล 

3 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

4 ศบส5501005 ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ 5,000 ดร.พรพรรณ จันทร์แดง 

5 ศบส 5501006 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 25,000 นางสุพร  ทิพยจ์ักร์ 

6 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 

     

     

     

     

     

     



 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  สิงหาคม  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5503001 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ 30,000 นายวิชญนนท์ มณีชาติ 

2 ศบส5503003 สอนการรู้สารสนเทศ 5,000 นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์

กูล 

3 ศบส 5501004 จัดท ารายงานประจ าป ี 10,000 นางจุไรเรือง เมอืงมา 

4 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉววีรรณ บุญ

ธรรม 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าเดือน  กันยายน  2555 

 

ล า 

ดับที ่

รหัส ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ศบส 5502002 ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 20,000 นางสาวฉวีวรรณ บุญ

ธรรม 
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บทที่ 3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองทุน 

 

 -  แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองทุน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยงาน     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 
 

บทที่  3 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองทุน 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รบังบประมาณทั้งสิ้น  1,765,000  บาท  ได้น ามาจดัท าแผนการใช้

จ่ายงบประมาณจ าแนกตามกองทุน ดงันี ้

1. กองทุนเพื่อการศึกษา   จ านวน  1,765,000      บาท 

2. กองทุนวจิัย    จ านวน    บาท 

3. กองทุนบริการวิชาการ   จ านวน    บาท 

4. กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน    บาท 

5. กองทุนสนิทรัพย์ถาวร   จ านวน    บาท 

6. กองทุนกิจการนิสติ   จ านวน    บาท 

7. กองทุน อื่น ๆ    จ านวน    บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กจิกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใช้เงิน 

กองทุน ต.ค

. 

พ.ย ธ.ค

. 

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.

ย 

พ.ค มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

1. แนะน าการใช้บริการศูนย์บรรณ

สารฯ 

 

            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 

2. ส่งเสริมการอา่น (Book Fair) 
            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 

3. สอนการรู้สารสนเทศ 
            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 

4. จัดท ารายงานประจ าป ี
            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 

5. ประกันคุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
            กองทุนเพื่อ

การศึกษา 
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บทที่ 4  มาตรการในการติดตามประเมนิผลและการปรับแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปี 

  

4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน     ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

 



บทที่  4 
 

มาตรการในการการติดตามประเมินผลและการปรับแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ เพื่อวัดความส าเร็จ ตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

และประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานให้ดี

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของ

กิจกรรม/โครงการ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง

ปีงบประมาณ โดยต้องมกีารประเมนิผลทั้ง 4 มติิ คือ การตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม

แผนกิจกรรมประจ าเดือน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม และการประเมินประโยชน์

ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยประเมินผลจากเงื่อนไข

เวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ซึ่งจะ

น าไปสู่การปรับแผนปฏิบัติการในชว่งเวลาที่เหมาะสม 

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมของแผนปฏิบัติการ ที่จะน าไปใช้ประโยชน์

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีตอ่ไป 

4. เพื่อต้องการทราบขอบเขตการใชป้ระโยชน์จากแผนปฏิบัติการ ในด้านการบริหาร

และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 4.1 สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งสาระส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. การตดิตามเป้าหมายการใช้จา่ยงบประมาณ 

2. การตดิตามแผนกิจกรรมประจ าเดือน 

3. การประเมนิผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม 

4. การประเมนิประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ 

 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจาก 4 มิติดังกล่าวนี้ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ

และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มที ่

 

 4.2 ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 



 ระบบและกลไกส าคัญที่จะน าผลการติดตามและประเมินผล ไปใช้ในการก ากับและปรับปรุง

การปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีคณะกรรมการในการตดิตามและประเมินผลอยู่ 2 ระดับ ได้แก่  

 1.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน หมายถึงคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลระดับคณะ/กอง มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามสาระส าคัญของการ

ติดตามประเมินผลทั้ง 4 ส่วน รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และใน

ระดับปฏิบัติการ และเสนอความเห็นในการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทาง เพื่อน าไป

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีตอ่ไป  

 

 4.3 มาตรการและกลไกในการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนที่สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 

และ/หรือสภาพแวดล้อมตา่งๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนอาจด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีในระดับกิจกรรม ของโครงการ หมายถึง การปรับปรุง 

เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่างๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง ให้เสนอต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือ ปรับปรุงโครงการที่

มีผลท าให้วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน หรืองบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้

หน่วยงานน าเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับหน่วยงานเพื่อพิจารณา และน าเสนอ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. การขออนุมัติบรรจุโครงการใหม่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพิ่มเติม รวมถึงการขออนุมัติ

ยกเลิกแผน หน่วยงานที่ประสงค์จะขอบรรจุ หรือยกเลิกโครงการในแผนปฏิบัติการที่บรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้หน่วยงานน าเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับ

หน่วยงานเพื่อพิจารณา และน าเสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

4. ให้กองแผนงานน าเสนอผลการพิจารณาตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 

แล้วแจง้ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับทราบต่อไป  
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ภาคผนวก  
 

- ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 

ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ความสอดคล้องกับพันธกจิ ความสอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร ์

ผลิต

บัณฑิ

ต 

วิจัย บริการ

วิชากา

ร 

ท านุฯ ประเ

ด็นที่ 

1 

ประเ

ด็นที่ 

2 

ประเ

ด็นที่ 

3 

ประเ

ด็นที่ 

4 

ประเ

ด็นที่ 

5 

ประเ

ด็นที่ 

6 

ประเ

ด็นที่ 

7 

1 แนะน าการใชบ้ริการศูนย์บรรณสารฯ  30,000 นายวิชญนนท์ 

มณชีาติ 

                        

2  ส่งเสริมการอา่น (Book Fair)  20,000 น.ส.ฉววีรรณ 

บุญธรรม 

                        

3 สอนการรู้สารสนเทศ  5,000  น.ส.วันเพ็ญ 

ตันจันทร์กูล 

                        

4 จัดท ารายงานประจ าป ี  10,000  นางจุไรเรือง 

เมอืงมา 

                        

5  ประกันคุณภาพและการจัดการ

ความรู้ 

 5,000  ดร.พรพรรณ 

จันทร์แดง 

                        

6  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  25,000  นางสุพร 

ทิพยจ์ักร์ 

                        

รวม  95,000                           

 

 

 



 

 

 


