
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยพะเยา 
หน่วยงาน  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                 

 
1. รหัสโครงการ ศบ 564100491         ชื่อโครงการ         ขอบริจาคหนงัสือ       
  

2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
    การผลติบัณฑิต         การวิจัย 
    การบริการวิชาการแกส่ังคม   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

3.  ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.1  ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
  ด้านการจัดการเรียนการสอน (กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการ 3.9.2) 
  ด้านการวิจัย (กลยุทธ์ท่ี     มาตรการ    )    
  ด้านการให้บริการทางด้านวชิาการ (กลยุทธ์ที่    มาตรการ   )  

   ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (กลยุทธ์ที่   มาตรการ   ) 
     ด้านการบริหาร (กลยุทธ์ท่ี    มาตรการ   ) 
         ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (กลยุทธ์ที่   มาตรการ   ) 
         ด้านการให้บริการสุขภาพ (กลยุทธ์ที่    มาตรการ   ) 
 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที ่ - มาตรการที ่ -  

 
4.  ตัวชี้วัด 
4.1 ตัวช้ีวัดประกอบการประกันคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สกอ.    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1   สมศ.   ตัวบ่งช้ีที่.......-..........  

4.2 ตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
ปริมาณ คุณภาพ เวลา ต้นทุน 

รายการทรัพยากร
สารสนเทศของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษามี
จ านวนเพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ 
ทันสมัย 

ร้อยละ 80 ของระยะเวลา
ที่ก าหนด 

100,000 บาท 

  
5.  ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ         นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย  โทร 3522 
 5.3 ผู้ประสานงาน        นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย  โทร 3522 

 

 6. หลักการและเหตุผล 
   งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่หลักในการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยของนิสิต อาจารย์ บุคลากร
และผู้ที่สนใจท่ัวไป โดยมุ่งเน้นการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
และตระหนักถึงการพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนั้น
ยังเป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา  

   ปัจจุบันมีองค์กรไม่แสวงหาก าไรได้รับบริจาคหนังสือจากต่างประเทศและในประเทศเป็นจ านวนมาก และมี
ความประสงค์จะบริจาคหนังสอืให้กับห้องสมุดสถาบันการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยพะเยา
ประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ทางหนึ่ง   

 



7. วัตถุประสงค ์
      7.1 เพื่อขอรับบริจาคหนังสือจากมูลนิธิหนังสือเพื่อไทย อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค หรือหน่วยงานอื่นที่มีความ
ประสงค์จะบริจาคหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา  
      7.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากับองค์กรภายนอกในการส่งเสริมการอ่านให้กับ
นิสิต อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและผู้ที่สนใจท่ัวไปเข้ามาศึกษาค้นคว้าในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนท้ังสิ้น 15 คน  ประกอบด้วย 
       บุคลากร    จ านวน  5  คน 
    มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย  จ านวน  5  คน 
   อุทยานการเรยีนรู้ทีเคพาร์ค   จ านวน  5  คน 

8.2. กิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะด าเนินการ 
 1)  เดินทางไปรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ณ มลูนิธิหนังสือเพื่อไทย และ อุทยานการเรยีนรู้ทีเคพาร์ค 

 
9. งบประมาณด าเนินการ  
  รายได้  100,000  บาท   
  แผ่นดิน.................................บาท   
  หน่วยงานภายนอก.................................บาท   
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยง         จ านวนเงิน          15,000  บาท  
ค่าที่พัก จ านวนเงิน 35,000 บาท  
ค่าน้ ามันรถ จ านวนเงิน 30,000 บาท  
ค่าขนส่งหนังสือ จ านวนเงิน 10,000 บาท  
ค่าของที่ระลึก จ านวนเงิน 8,000 บาท  
ค่าอื่น ๆ จ านวนเงิน 2,000 บาท 
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
10. ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน   (PDCA) 

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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. วางแผนการด าเนินงาน 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ประสานองค์กรเพื่อขอรับบริจาค
ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. เดินทางไปรับทรัพยากรสารสนเทศ  

            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
1. สรุปรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่

            



ได้รับบริจาค  
ขั้นการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการ(A)  
1. ประเมินผลโครงการ 

            

 
11.  วัน เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ 
 1) วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม 
   ครั้งท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2555 
  ครั้งท่ี 2   เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
  ครั้งท่ี 3   เดือนพฤษภาคม 2556 
  ครั้งท่ี 4   เดือนสิงหาคม 2556 
 2) สถานท่ีจัดกิจกรรม มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย และ อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศใหม่และทันสมัย 
 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลยัพะเยา กับ มลูนิธิหนังสือเพื่อไทย และอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค 
 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ  (โปรดระบุให้ชัดเจน)  
       1. สรุปรายการทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ได้รับบริจาค 
       2. บันทึกรายการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รบับริจาคลงระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ  
 

 
14. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินการตามโครงการในปีที่ที่ผ่านมา 
 -           
             
 


