แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี 2560
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สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

278
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ทางาน/การเรียนการสอน
ร้อยละ 70

1

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกรเพื่อกำรเรียนรู้

1.1

การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2

การเพิ่มประสิทธิภาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุ่นที่ 1 วข.อุเทนถวาย
รุ่นที่ 2 วข.จันทบุรี
รุ่นที่ 3 วข.จักรพงษภูวนารถ
รุ่นที่ 4 วข.บางพระ
การพัฒนาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ
ครั้งที่ 1 วข.บางพระ
ครั้งที่ 2 วข.บางพระ

1.3

1.4

5

5.9

5

5.9.1

5

เพือ่ ให้บคุ ลากรภายในมหาวิทยาลัยมี
ความรู้และทักษะด้านไอทีที่สามารถนาไป
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ
การทางาน

4.2

4

228

50

121 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic
25
32
32
32
20 อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล
หลักสูตร MTA Network
หลักสูตร MTA Security
อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร MTA
37 Software

การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งขั้นสูง

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบงำนและเพิ่มประสิทธิภำพ
2
กระบวนกำรทำงำน

ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารสานักวิทยบริการฯ
ร้อยละ 70

5

5

5.9

5.9.2

5

4

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3

50

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

- จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการฯ ด้วย Individual
Development Plan (IDP)
- การจัดทา JobDescription
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ทบทวนตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพ 2559

25
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร IC3

5

5.8

5

5.8.1

5

4.3

4

1. เพือ่ ให้องค์กรได้เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 2. เพือ่ ให้องค์กร
มีบคุ ลากรที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงานและทาให้งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพือ่ ให้บคุ ลากรมีความพร้อมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ และตอบสนอง
ตามนโยบายแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

25

กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดการความรู้กบั การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานภายนอก ในการจัดทาระบบ E-portfolio
- จัดทาเล่มตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2559

กิจกรรมที่ 3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2559

โครงกำรพัฒนำห้องสมุด /สือ่ กำรสอน/สือ่ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง /ผลิตตำรำ

962
ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80

1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้

1

1

1.6 1.6.1

1

1

1.1

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ห้องสมุดและสารสนเทศ

962

แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี 2560
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับ

มหำวิทยำลัยฯ

ชื่อโครงกำร
พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

สำนักวิทยบริกำรฯ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(คน)

หมำยเหตุ
166 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2560 วข อุเทนถวาย

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- การประดิษฐสมุดทามือ
243 - การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของห้องสมุด
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- การบรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน"
233 - กิจกรรมการประดิษฐ์หมวกไหมพรม
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
320 - กิจกรรมแนะนาการใช้บริการห้องสมุด

กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2560 วข จันทบุรี

กิจกรรมที่ 3 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2560 วข บางพระ
กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจาปี 2560 วข จักรพงษฯ

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ร้อยละการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

1

โครงกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

5

5

5.9

5.9.2

5

4

4.1

1. เพือ่ ทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักวิทย
บริการฯให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ ให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้นาไปใช้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการทางานให้ดีขึ้น
3. เพือ่ ให้บคุ ลากรของ สวส. ได้มีส่วนร่วม
และมีความเข้าใจในการจัดทาแผนของ
หน่วยงาน

- 8 พ.ย. 59 เชิญ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร
เป็นวิทยากร ในบรรยายหัวข้อ "การจัดทาแผน สานักวิทยบริการฯ"
'- 9 พ.ย. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับ
ปรับปรุง และ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2560 - 2565
21

