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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิต
ของหนวยงาน

รอยละ ≥80 66.5 83.1

 - ภารกิจหลักของหนวยงาน รอยละ ≥80 สําเร็จ 5 จาก 
19 ตัวชี้วัด

26.3

-  ภารกิจยุทธศาสตรหรือนโยบายเรงดวน รอยละ ≥80 N/A

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ณ กพ.61)

รอยละ 90 84.0 93.3

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส
(ผลตรวจประเมินพื้นที่ ครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 4.5 4.47 99.3
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมศูนย/สวน/หนวย/โครงการ)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการ
ดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การประจําป

รอยละ >90 42.3 47.0

• รอยละของการประหยัด
พลังงาน

รอยละ 10 N/A N/A

 ปริมาณการใชไฟฟาจริงและคา EUI

พื้นที่ใชสอยในอาคาร ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ปริมาณการใชไฟฟาจริง

(ตร.ม.)  (kWh/ป) (kWh/ป)

ป 2557 61 3,276 211,938 10,854 27.4 577,562 1,014,080 -0.43

ป 2558 61 3,854 286,563 10,854 28 760,503 1,234,685 -0.38

ป 2559 61 3,891 262,098 10,854 28 717,401 1,042,291 -0.31

ป 2560 65 3,877 259,952 10,854 27 701,307 683,813 0.03

ป 2561 65 664 23,661 10,854 26 80,915 86,699 -0.07

EUIป จ ํานวนบคุลากร

(คน/ป)

เวลาทําการ

(ชั่วโมง/ป)

จํานวนผูเขาใชบริการ

(คน/ป)

อณุหภูมิ

(oC)

ไฟฟามาตรฐาน  = [((0.456 x จ ํานวนบคุลากร) + (0.132 x เวลาทําการ) + (0.007 x จํานวนผูเขามาใชบริการ)) x (พ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร/1,000)] x อณุหภูมิ

EUI = (ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน - ปริมาณการใชไฟฟาจริง)/ปริมาณการใชไฟฟาจริง
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สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

1. จํานวนหนังสือตอนักศึกษา * เลม/คน >23/1 22/1 เพิ่มจากเดิม >18

2. จํานวนหนังสือตออาจารย * เลม/คน >478/1 422/1 กําลังดําเนินการ

3. ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ตอจํานวนผูใชบริการที่มีสิทธิ์ยืม

รายการ/คน 14/1 4.5/1

4. จํานวนฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูล 23 21 ลด 1 จัดซื้อ 1

5. จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด คน/เดือน >35,000 62,658
ทางกายภาพ 

29,767/เดือน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
6. ปริมาณการขอใชบริการผลิตและ
พัฒนาสื่อฯ และขอใชบริการโสตฯ

ครั้ง/ป 4 100 มีรายวิชาที่ผลิตสื่อ 6 
ผลิต MOOC 3 รายวิชา 
และผลิต e-lecture ซึ่งมี

ผูเขาใช 1,476 ครั้ง

7. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีถึง
ดีมาก)

คาเฉลี่ย >4.25 4.33 ไตรมาส 1=4.25
ไตรมาส 2=4.40

(เพิ่มจากป 2559 = 3.89)

8. ความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต *

รอยละ  85 97.06 ไตรมาส 1 (96.12)
ไตรมาส 2 (97.75) 
มีผูเขารวม 766 คน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
9. ปริมาณการใชฐานขอมูลที่เพิ่มขึ้น 
(รายป)

รอยละ/ป 5 15.01 เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก
เนื่องจาก สกอ. มีการ
บอกรับฐานที่สําคัญ

เพ่ิมขึ้น

10. รอยละความสําเร็จตามเปาหมาย
ของผลผลิตของหนวยงาน (รายป)

รอยละ >95 42.31

11. รอยละของงานที่เสร็จในเวลาที่
กําหนด (รายป)

รอยละ  85

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

Databases มค - ธค 2016 มค - ธค 2017 จํานวน รอยละ
ABI/INFORM Complete               8,884               18,280 9396 105.76
ACM Digital Library               8,592                4,365 -4227 -49.20
IEL              48,070               43,824 -4246 -8.83
ProQuest Dissertation & Theses Fulltext              29,926               20,102 -9824 -32.83
SpringerLink eJournal              40,790               54,836 14046 34.43
Web of Science               4,773                8,147 3374 70.69
ACS               5,196                6,377 1181 22.73
Academic Search Complete              18,836               73,528 54692 290.36
Computers & Applied Sciences Complete              15,819               67,895 52076 329.20
Education Research Complete              16,002               68,030 52028 325.13
Wilson Databases (12 Subjects)            159,373             323,748 164375 103.14
Emerald Management (EM92)               7,023                1,471 -5552 -79.05

Communication & Mass Media Complete               5,139               67,183 62044 1207.32
ScienceDirect            385,276             108,993 -276283 -71.71
รวม            753,699             866,779 113080 15.00
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ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
12. เวลาเฉลี่ยในการดําเนินงานตั้งแตรับ
ทรัพยากรสารสนเทศและนําใหบริการ 
(รายป)

วัน 7.00 ยังไมประเมิน

13. รอยละของการใชจายงบประมาณที่
เปนไปตามแผนการใชเงิน (รายป)

รอยละ >85 42.31

14. คาใชจายตอครั้งในการเขาใชบริการ
ของหองสมุด (รายป)

ครั้ง/คน 0.00 เพิ่มใหม

15. คาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา (รายป)

บาท/คน 975 เดิมได 494.3/คน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
16. คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอร และศุนยสารสนเทศตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รายป)

บาท/คน 4,156 เดิมได 5,119.1 บาท/
คน

17. ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
(รายป)

รอยละ 85 เดิมสํารวจ มคอ.3 มี
ประมาณรอยละ 60

18. รอยละของการใชเงินนอกแผนและการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รายป)

รอยละ 5 เดิมได (+1.10)

19. รอยละของการเบิกจายงบลงทุนตาม
แผน

รอยละ >90 53.50 เดิมได 94.28

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
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งานบริการวิชาการ

• 1. โครงการสงเสริมการเรียนรูแกชุมชนรายรอบ- อบรมและพัฒนาทักษะการเรียนรูแกชุมชน 
• จัดกิจกรรมอบรมใหกับโรงเรียนท่ีขอความรวมมือดานการอบรมใหความรู จํานวน 

4 โรงเรียน
• ติดต้ัง พัฒนา และฝกอบรม ระบบหองสมุดอัตโนมัติ LIS III ใหกับโรงเรียน 3 แหง

• 2. โครงการพัฒนาหองสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรูและอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน 
• จัดสัมมนาวิชาการรวมเครือขายพัฒนาหองสมุดสีเขียยจํานวน51 แหง ภายใต

หัวขอ “พลังงานสะอาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  มีผูเขารวม 68 คน กิจกรรม
ประกอบดวย (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู (2) จัดนิทรรศการฐานความรูดาน
สิ่งแวดลอม (3) เสวนาวิชาการเกี่ยวกับ Green Office, Green Library, 
Carbon Footprint และ CSR (4) การศึกษาดูงาน

สัมมนาวิชาการรวมเครือขายพัฒนาหองสมุดสี
เขียย “พลังงานสะอาด เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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งานพัฒนาองคกร/บุคลากร

• กิจกรรมตรวจประเมินการรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (ระยะเวลา 3 
ป) และไดรับการรับรองคารบอนฟุตพริ้นระดับองคกร (ระยะเวลา 1 ป)

• การพัฒนาตัวชี้วัดคูเทียบกับหองสมุดจอหน เอฟ เคเนดี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (ตามเกณฑของ TQA)

• เขารวมนําเสนอผลงานและเขารวมสัมมนาวิชาการ Pulinet วิชาการ
ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 6 เรื่อง (โปสเตอร 3 วาจา 3)

• พัฒนาศักยภาพในการทํางานแกบุคลากร โดยการศึกษาดูงานและเปน
คณะทํางานทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน

• ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรสมรรถนะสูง (เนน TQA, 
EdPex) เดือน พ.ค. 2561

ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอยละ)หนวยนับ แผน ผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    

WU3-3-9 รอยละของรายวิชาที่มีการนํา
นวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน

รอยละ 50

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน (370,000)

WU3-4-19 คะแนนเฉลี่ยการดําเนินงาน
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนเฉลี่ย 4.01

มีรายวิชาที่บันทึก e-
lecture ในระบบ 1476 

ครั้ง, มีการอบรม e-
learning 1 ครั้ง (23 คน) 

และเตรียมการเรื่อง
ขอสอบสําหรับ e-testing

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวทิยาการสมัยใหมยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวทิยาการสมัยใหม
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน (งบ 370,000)

มุงเนนการจัดทําสื่อประกอบการสอนเพื่อสนับสนุน Active Learning โดยนํา
มาตรฐาน MOOC มาใชเปนพื้นฐาน ซึ่งรายวิชาเขารวม 6 รายวิชา ไดแก 
• ชีวเคมีทางการแพทย (PSC-211 Medical Biochemistry)  
• FNC-321 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
• DIM60-101 การรูสารสนเทศ.(Information Literacy) 
• EPH60-202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข (Microbiology and 

Parasitology in Public Health) 
• เตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) หัวขอ การเขียนอีเมลเปน

ภาษาอังกฤษ 
• ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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• ตัวชี้วัด: ศูนยบรรณสารฯ พัฒนาเปน Living and Digital Library และมีหองเรียนอัจฉริยะ

• สรุปผลการดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตรนี้ ศูนยบรรณสารฯ ไดกําหนดกลยุทธ D-Learning@CLM เพื่อพัฒนาเปน
Living and Digital Library ดําเนินงานภายใตแนวคิดเรียนรูดีที่คุณเลือกได เพื่อพัฒนาและ
เลือกสรรสิ่งที่ดีดีในรูปแบบที่ทันสมัยแตมีชีวติชีวาของสังคมดิจิทัล อันเปนสิ่งที่ทุกคนเรียนรูไดทุก
ที่ ทุกเวลา ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก e-Resources, e-Services, e-Training, 
Digital Content และ Learning Space (รอยละความสําเร็จ 42.31 )

• ตัวชี้วัด: ศูนยบรรณสารฯ พัฒนาเปน Living and Digital Library และมีหองเรียนอัจฉริยะ

• สรุปผลการดําเนินงาน

ภายใตยุทธศาสตรนี้ ศูนยบรรณสารฯ ไดกําหนดกลยุทธ D-Learning@CLM เพื่อพัฒนาเปน
Living and Digital Library ดําเนินงานภายใตแนวคิดเรียนรูดีที่คุณเลือกได เพื่อพัฒนาและ
เลือกสรรสิ่งที่ดีดีในรูปแบบที่ทันสมัยแตมีชีวติชีวาของสังคมดิจิทัล อันเปนสิ่งที่ทุกคนเรียนรูไดทุก
ที่ ทุกเวลา ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก e-Resources, e-Services, e-Training, 
Digital Content และ Learning Space (รอยละความสําเร็จ 42.31 )

ยุทธศาสตรที่ การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม

การดําเนินงานดาน Living Library

• การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งตํารา วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย และสามารถใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (จํานวนทั้งสิ้น 269,570 เลม 137,128 รายชื่อ มีe-
book 122,000 รายการ )

• จัดบริการเพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21  มุงเนนการพัฒนาความพรอมทางการศึกษา 
การจัดบรรยากาศทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  มีจํานวน
ผูใชบริการที่เพิ่มข้ึนจากไตรมาส 1 ถึง 2

• จัดฝกอบรมและพัฒนาทักษะการสืบคนสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูรวมกับคณาจารยในรายวิชาตาง ๆ ไดแก จัดอบรม mLearning ใหกับสํานัก
วิชาตางๆ จํานวน 3 ครั้ง จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูสารสนเทศ และ
จัดรวมกับสํานักวิชาตางๆ จํานวน 13 ครั้ง 
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จํานวนผูใชบริการผานประตู RFID

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมไตรมาส 1

รวม 7,735 13,208 12,010 32,953
เฉลี่ย/วัน 258 440 462 383

เดือน มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม รวมไตรมาส 2
รวม 13,511 23,979 18,858 56,348

เฉลี่ย/วัน 466 856 898 722

*วันทําการในแตละเดือนไมเทากัน

การดําเนินงานดาน Living Library

• จัดฝกอบรมเพื่อทักษะสารสนเทศเพื่อการคนควาและวิจัย จัดอบรมการสืบคน
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนและการใช
โปรแกรม Endnote (13 ครั้ง)

• พัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่จะชวยเพิ่มพูนความรู ทักษะ ในเรื่องตาง ๆ ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน การคนควาวิจัย รวมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูสามารถ
จัดจัดกิจกรรมรวมกับสํานักวิชา จํานวน 9 โครงการ มีผูเขารวมมากกวา 766 คน 
ตัวอยางเชน โครงการเสวนานักอานพบนักเขียน : พบออเจา “รอมแพง” ในงาน
วลัยลักษณเดย โครงการอบรมการผลิตสื่อสําหรับ Youtube เปนตน
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การดําเนินงานดาน Digital Library

• ปรับปรุงเว็บไซต http://clm.wu.ac.th ใหมีความทันสมับ รองรับ responsive web 
และ html5 me ทําใหสามารถใหบริการทรัพยากร สื่อการศึกษาและสื่อสมัยใหมผานเว็บ
และอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เปนเวอรชั่น 3.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเขาถึงทางออนไลนผานระบบ ผูใชสามารถเขาถึงบริการยืม คืน จอง และสืบคน
ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ไดดวย
ตนเองhttp://opac.wu.ac.th

• เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดวยเทคโนโลยี RFID ทําใหหผูใชสามารถยืมดวยตนเอง
ผานเครื่อง Self-Checked และคืนดวยตนเองผานเครื่อง Book-Returned 

• เพิ่มการบอกรับฐานขอมูลออนไลน (Online Databases) จํานวน 2 ฐาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสืบคนสารสนเทศแบบ Single Search บนเว็บไซต clm.wu.ac.th โดย
ผูใชสามารถสืบคน e-Book, ฐานขอมูลออนไลน, และฐานขอมูลหองสมุดไดพรอมกันใน
ครั้งเดียว อยางนอย 14 ฐานขอมูล

การดําเนินงานดาน Digital Library

• พัฒนา e- Resource เพื่อเพิ่มจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทุกประเภทเพื่อ
สามารถตอบสนองการเรียนการสอน  ไดแก Reading List Online 
Zhttp://clm.wu.ac.th/webir) ตามนโยบายลดกระดาษ บอกรับฐาน e-Book ที่สามารถ
ใหบริการบน Mobile Device 

• ผลิตสื่อการศึกษาและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจัดทําโครงการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพ (งบ 370,000)

• ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการสนับสนุน
เรียนรู (e- Service) ไดแก e-Lecture recording online, e-Tutor, e-Testing, CLM 
Application, e-Template ฯลฯ

• สรางความรวมมือทางวิชาการรวมกับหนวยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการบน
เครือขายสารสนเทศ ไดแก Interlibrary Loan ผาน Pulinet Catalog, คลังส่ือดิจิทัล
แบบเปด (Open Education Resources: OER) รวมกับ สวทช. , และพัฒนา
หลักสูตรออนไลนบนระบบ Thai MOOC รวมกับเครือขาย
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การพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

• เสนอโครงการขับเคลื่อนหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ระยะท่ี 1 (วงเงิน 
12,451,425 บาท) ประกอบดวยการพัฒนาทั้งส้ิน 5 สวน ไดแก (1) ระบบโสตทัศนูปกรณ
สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 29 หอง (2) ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอ 
(3) ระบบควบคุมอุปกรณสวนกลางและโปรแกรมประยุกต (4) ครุภัณฑและอุปกรณสําหรับ
จัดบริการหองเรียนฯ และ (5) คาใชจายสําหรับการพัฒนาผูสอนหองเรียนอัจฉริยะ

ดําเนินการจัดหาและติดตั้งหองเรียนอัจฉริยะ ไดแก 
•(1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณสื่อโสตฯ พื้นฐาน 33 
หอง 
•(2) จัดหาระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และ
จุดเชื่อมตอ (ศทด. ดําเนินการแลว)
• (3) จัดหาอุปกรณรองรับหองเรียนอัจฉริยะประเภท 
Basic จํานวน 27 หอง 

กําลังดําเนินการ 
•(1) ขอกําหนดระบบโสตทัศนูปกรณสําหรับหองเรียนอจัฉรยิะ
ประเภท Intermediate และ Advanced รวม 6 หอง 
•(2) ขอกําหนดระบบควบคุมอปุกรณสวนกลางและโปรแกรม
ประยุกต 
•(3) ขอกําหนดครุภัณฑและอุปกรณสําหรับจดับริการหองเรียนฯ 
•(4) โครงการพัฒนาผูสอนหองเรียนอจัฉรยิะ 


