
โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสํารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี 2557 (Inventory)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม 11 คน เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชิงคุณภาพ :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม 

:  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ 96.36
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

คิดเป็นร้อยละ 94.55
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด 

ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

แผ่นดิน เงิน
รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

P 100%  

สวท.

A 100% 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ประจําปี 2557 
(Inventory)

ระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม แผน/
ผล

2557ต้นทุน
ปริมาณ คุณภาพ เวลา

เป้าหมาย งบประมาณ

แผ่นดิน เงิน
รายได้

อื่นๆ 
ระบุ

ผู้รับผิดชอบ

ผลปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ



โครงการ : โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรม 814 คน เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เข้าอบรมทําการประเมิน ร้อยละ 92.48
เชิงคุณภาพ :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม 

:  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ 91.60
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

คิดเป็นร้อยละ 92.95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด 

ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

แผ่นดิน เงิน
รายได้ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

P 100%  

สวท.

A 92.48% 

โครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ หลักสูตร
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

คุณภาพ เวลา
ต้นทุน

แผ่นดิน

ผลปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม แผน/
ผล

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

2557
เงิน

รายได้
อื่นๆ 
ระบุ



โครงการ : โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม คุณคือสุดยอดนักอ่าน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :  1 กิจกรรม เชิงปริมาณ : การยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด 
ร้อยละ 100

เชิงต้นทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดิน เงิน
รายได้ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1
P 1 

กิจกรรม 
สวท.

A 1 
กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรม คุณคือสุดยอดนัก
อ่าน

ระยะเวลาดําเนินงาน

คุณภาพ เวลา
ต้นทุน

แผ่นดิน เงิน
รายได้

อื่นๆ 
ระบุ

ผลปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม แผน/
ผล

เป้าหมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ



โครงการ : โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม สลิปนี้มีโชค
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :  1 กิจกรรม เชิงปริมาณ : การยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เชิงคุณภาพ :  ส่งเสริมนักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลากําหนด 
ร้อยละ 100

เชิงต้นทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดิน เงิน
รายได้ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1
P 1 

กิจกรรม 
สวท.

A 1 
กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรม คุณคือสุดยอดนัก
อ่าน

คุณภาพ เวลา
ต้นทุน

แผ่นดิน เงิน
รายได้

อื่นๆ 
ระบุ

ผลปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2557
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม แผน/
ผล

เป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ
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