


โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี 2558 (Inventory)
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรม 16 คน เชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100
เชงิคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชงิคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม 

: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ 97.50
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 : ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 

คิดเป็นร้อยละ 95.00
เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 

ร้อยละ 100
เชงิตน้ทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1

P 100% P

สวส. (ไมไ่ด้ใช้
งบประมาณ)

A 100% P

โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการส ารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ
หอ้งสมดุมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล       
พระนคร ประจ าป ี2558 
(Inventory)

ระยะเวลาด าเนินงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

ตน้ทนุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา

เปา้หมาย งบประมาณ

แผ่นดนิ
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ

ผู้รับผิดชอบ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สู่การตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ (Scopus)
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรม 90 คน เชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้าอบรมท าการประเมิน ร้อยละ 90.91
เชงิคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เชงิคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจโดยรวม 

: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ 95.71
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 : ผู้เขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ 

คิดเป็นร้อยละ 94.29
เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 

ร้อยละ 100
เชงิตน้ทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1

P 100% P P

สวส.

A 90.91% P

โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการใช้งาน
ฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์สู่
การตีพมิพง์านวิจัยระดับ
นานาชาติ (Scopus)

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

เงิน
รายได้

อ่ืนๆ 
ระบุ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



โครงการ : โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม คุณคือสุดยอดนักอ่าน
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 1 กิจกรรม เชงิปริมาณ : การยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพิม่ขึ้น
เชงิคุณภาพ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เชงิคุณภาพ : ส่งเสริมนักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 
ร้อยละ 100

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1
P

1 
กจิกรรม

P

สวส.

A
1 

กจิกรรม
P

โครงการส่งเสริมการอา่น 
กจิกรรม คุณคือสุดยอดนกั
อา่น

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม สลิปนี้มีโชค
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 1 กิจกรรม เชงิปริมาณ : การยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพิม่ขึ้น
เชงิคุณภาพ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เชงิคุณภาพ : ส่งเสริมนักศึกษาให้มีนิสัยรักการอ่าน

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 
ร้อยละ 100

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1
P

1 
กจิกรรม

P

สวส.

A
1 

กจิกรรม
P

โครงการส่งเสริมการอา่น 
กจิกรรม สลิปนี้มโีชค

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

ระยะเวลาด าเนินงาน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



โครงการ : ปรับปรุงระบบแนะน ำหนังสือ
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 1 ระบบ เชงิปริมาณ : 1 ระบบ
เชงิคุณภาพ : ปรับรูปแบบให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เชงิคุณภาพ : ปรับรูปแบบให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เชงิเวลา : โครงกำร/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตำมระยะเวลำก ำหนด 
ร้อยละ 90

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมำณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1
P 1 ระบบ P

สวส.

A 1 ระบบ P

ปรับปรุงระบบแนะน ำ
หนงัสือ

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : ปรับปรุงฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ :  1 ระบบ เชงิปริมาณ : 1 ระบบ
เชงิคุณภาพ :  ปรับรูปแบบให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เชงิคุณภาพ : ปรับรูปแบบให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมทีแ่ล้วเสร็จตามระยะเวลาก าหนด 
ร้อยละ 90

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1
P 1 ระบบ P

สวส.

A 1 ระบบ P

ปรับปรุงฐานข้อมลูวารสาร
หอ้งสมดุ

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : การอัพโหลดไฟล์รูปภาพหน้าปกหนังสือลงฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 1 รอบปีการศึกษา เชงิปริมาณ : 1 รอบปีการศึกษา
เชงิคุณภาพ : สามารถลงกรายการเป็นรูปภาพของตัวเล่มหนังสือ เชงิคุณภาพ : ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด

เชงิเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2558

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1

P
รอบปี

การศึกษา
P

สวส.

A
รอบปี

การศึกษา
P

การอพัโหลดไฟล์รูปภาพ
หนา้ปกหนงัสือลง
ฐานข้อมลูหอ้งสมดุ มทร.พ
ระนคร ด้วยโปรแกรม
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมติั 
WaLai AutoLib

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : องค์ความรู้ทีเ่ผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ :  12 เร่ือง เชงิปริมาณ : 14 เร่ือง
เชงิคุณภาพ : องค์ความรู้ (KM) ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ เชงิคุณภาพ : องค์ความรู้ (KM) ได้เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ

เชงิเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2558
ร้อยละ 100

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1

P 12 เร่ือง P

สวส.

14 เร่ือง P

องค์ความรู้ (KM) ที่ได้
เผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศ

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : การจัดกิจกรรม/นิทรรศการทีจ่ัดภายในห้องสมุด
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 5 กิจกรรม เชงิปริมาณ : 30 กิจกรรม
เชงิคุณภาพ : มีกิจกรรม/นิทรรศการ สนันสนุนจัดกิจกรรมสืบสานศิลปะ เชงิคุณภาพ : กิจกรรม/นิทรรศการ สามารถสนันสนุนจัดกิจกรรม

  และวัฒนธรรมประเพณี สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีได้
เชงิเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2558

ร้อยละ 100
เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

1

P
5 

กจิกรรม
P

สวส.

A
30 

กจิกรรม
P

มกีจิกรรม/นทิรรศการ 
สนนัสนนุจัดกจิกรรมสืบ
สานศิลปะ 

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ



โครงการ : นิทรรศการออนไลน์เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ
ตวัชี้วัดระดบัผลลัพธ์ ตวัชี้วัดระดบัผลผลิต
เชงิปริมาณ : 4 เร่ือง เชงิปริมาณ : 4 เร่ือง
เชงิคุณภาพ : มีนิทรรศการออนไลน์เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ เชงิคุณภาพ : นิทรรศการออนไลน์สามารถเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศได้

เชงิเวลา : ประจ าปีการศึกษา 2558
ร้อยละ 100

เชงิตน้ทุน ไม่ได้รับงบประมาณ

แผ่นดนิ เงิน
รายได้

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
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P 4 เร่ือง P

สวส.

A 4 เร่ือง P

นทิรรศการออนไลน์

คุณภาพ เวลา
ตน้ทนุ

แผ่นดนิ

ผลปฏิบัตกิารประจ าปีการศึกษา 2558
หน่วยงาน กลุ่มวิทยบริการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
แผน/
ผล

เปา้หมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ปริมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
เงิน

รายได้
อ่ืนๆ 
ระบุ
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