
 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยพะเยา 

หน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                 
 
1. รหัสโครงการ ...564100545... ชื่อโครงการ  น ำทรัพยำกรสำรสนเทศของคณะต่ำงๆใน

มหำวิทยำลัยพะเยำเข้ำระบบ       
  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    กำรผลิตบัณฑิต         กำรวิจัย 
    กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม   กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  
  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (กลยุทธ์ที่   มำตรกำร   ) 
  ด้ำนกำรวิจัย (กลยุทธ์ที่     มำตรกำร    )    
  ด้ำนกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำร (กลยุทธ์ที่    มำตรกำร   )  

   ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ที่   มำตรกำร   ) 
     ด้ำนกำรบริหำร (กลยุทธ์ที่    มำตรกำร   ) 
         ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (กลยุทธ์ที่   มำตรกำร   ) 
         ด้ำนกำรให้บริกำรสุขภำพ (กลยุทธ์ที่    มำตรกำร   ) 
 
3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ของคณะ/หน่วยงำน (ถ้ำมี) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  กลยุทธ์ที่  มำตรกำรที่   

 
4.  ตัวชี้วัด 
4.1 ตัวชี้วัดประกอบกำรประกันคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 สกอ.    ตัวบ่งชี้ที่ .............  สมศ.   ตัวบ่งชี้ที่.................  

4.2 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ร้อยละ 80% ของ

การปฏิบัติงานที่

ก าหนด 

ร้ อ ย ล ะ  80% ข อ ง

ความพึ งพอใจของ

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 

เสร็จสิ้นตำมเวลำที่
ก ำหนด 

ตำมงบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร 
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5.  ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ..ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ..... 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวฉวีวรรณ  บุญธรรม..   โทร  3533 
 5.3 ผู้ประสำนงำน   นำงสุปรำณี  ทะนำยมำ    โทร  3533 
 5.4 ผู้ประสำนงำน  นายวิชญนนท์  มณีชาติ   โทร  3531 

 5.5 ผู้ประสำนงำน นำงสำวอรดี  นำมบุตร   โทร  3533 
 5.5 ผู้ประสำนงำน นำยปัณณธร  วุฒิปริยำธร   โทร  3533 
 5.6 ผู้ประสำนงำน   นำงณัฐดำนันทร์  ยอดเมืองชัย  โทร  3521 
 5.7 ผู้ประสำนงำน นำงสำววณิชยำ ตำชม   โทร  3233 
 5.8 ผู้ประสำนงำน นำงสำวภัณฑิลำ ยะยศ   โทร  3533 
 5.9 ผู้ประสำนงำน นำยเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์  โทร  3521 
 5.10 ผู้ประสำนงำน นำยปิยะรำช  สุขภิญโญ   โทร  3532 
 5.11 ผู้ประสำนงำน   นำงสำววิไล  จันทร์แก้ว   โทร  3530 
 5.12 ผู้ประสำนงำน   นำงภัทรวดี  สุริยะ   โทร  3530 
 5.13 ผู้ประสำนงำน  นำงจุไรเรือง เมืองมำ   โทร  3532 
 5.14 ผู้ประสำนงำน นำงสำววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล  โทร  3531 
 5.15 ผู้ประสำนงำน  นำยธรรมศำสตร์  เยำว์ธำนี  โทร  3239 
 

 6. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่มีควำมส ำคัญ

เป็นอย่ำงยิ่งแห่งหนึ่งในมหำวิทยำลัย นอกจำกจะเป็นแหล่งให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทต่ำงๆแล้ว
ยังเป็นแหล่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นซึ่งในฐำนะที่เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม
และค้นคืนทรัพยำกรสำรสนเทศจ ำนวนมำกนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เข้ำมำ
เป็นตัวช่วยในกำรท ำงำนของบรรณำรักษ์ให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง 
ตลอดจนช่วยปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้เป็นแบบแผนเดียวกันกับมำตรฐำนสำกลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ALIST นั้นสำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลจำกแหล่งเก็บทรัพยำกร
สำรสนเทศที่ต่ำงๆรวมเข้ำไว้ด้วยกันเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรจัดเก็บและค้นคืนทรัพยำกรสำรสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์เปรียบเทียบประสิทธิภำพของกำรท ำงำน ก่อนน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดังกล่ำวออกให้บริกำร ซึ่งท ำให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมสะดวกสบำยในกำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ที่ต้องกำรอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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7. วัตถุประสงค์ 
      7.1 เพ่ือรวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังหมดเข้ำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
      7.2 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำรในกำรสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
      7.3 เพ่ือให้ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 40 คน  ประกอบด้วย 
       บุคลำกร    จ ำนวน   40 คน 
    อ่ืนๆ    จ ำนวน  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาที่จะด าเนินการ 
 1)  ขออนุมัติโครงกำร 

  2)  วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  3)  อบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Alist) 
  4)  รวบรวมทรัพยำกร 
  5)  บันทึกข้อมูล 
  6)  แจกแบบประเมิน 
  7)  สรุปแบบประเมิน 
  8)  น ำแบบประเมินมำปรับปรุง 
 
9. งบประมาณด าเนินการ  
  รำยได้.......45,000.........บำท   
  แผ่นดิน.................................บำท   
  หน่วยงำนภำยนอก.................................บำท   
 
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 
 

ค่าใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

1. ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
2. ค่ำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน 
3. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 
5. ค่ำเบี้ยเลี้ยง 

20,400 
  5,200 
  5,000 
  4,800 
  9,600 

รวมทั้งสิ้น (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  45,000 

หมำยเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร   
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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. 
ขั้นวำงแผนงำน (P) 
1 ขออนุมัติโครงกำร 
2 วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

            

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
1 รวบรวมทรัพยำกรทุกคณะ  
2 บันทึกข้อมูลทรัพยำกร 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1 แจกแบบประเมิน 
2 สรุปแบบประเมิน 

            

ขั้นกำรน ำผลกำรประเมิน 
1 น ำผลประเมินมำปรับปรุง 

            

 
11.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลำ ในกำรจัดกิจกรรม  1 มีนำคม  2556 – 30 เมษำยน 2556 
 2) สถำนที่จัดกิจกรรม  คณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยพะเยำ  
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศทุกคณะในมหำวิทยำลัยพะเยำลงในฐำนข้อมูล 
 2. ค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. มีจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ิมมำกข้ึน 
 4. ทรำบแหล่งที่อยู่ของทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
      1.  แบบประเมินหลังจบโครงกำร             
      2.           
 

 
14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีท่ีที่ผ่านมา 
 -           
             
 


