
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



ล ำดับ ชื่อโครงกำร

พันธกิจ
 ประเด็น

ยทุธศำสตร์
กลยทุธ์ ตัวชี้วัด พันธกิจ

 ประเด็น
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ตัวชี้วัด

278            

1  โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัติกำรด้ำนไอทีส ำหรับบุคลำกรเพ่ือกำรเรียนรู้          5          5 5.9       5.9.1          5          4 4.2       

 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ท างาน/การเรียนการสอน
ร้อยละ 70

เพือ่ใหบ้คุลากรภายในมหาวิทยาลัยมี
ความรู้และทักษะด้านไอทีที่สามารถน าไป
เพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ
การท างาน

228            

1.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการท างานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 50                     อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร IC3

1.2 การเพิ่มประสิทธภิาพการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 121                    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic

รุ่นที่ 1  วข.อเุทนถวาย 25                    
รุ่นที่ 2  วข.จนัทบุรี 32                    
รุ่นที่ 3  วข.จกัรพงษภูวนารถ 32                    
รุ่นที่ 4  วข.บางพระ 32                    

1.3 การพฒันาทักษะด้านงานเครือข่ายสารสนเทศ 20                     อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล

คร้ังที่ 1  วข.บางพระ  หลักสูตร MTA Network

คร้ังที่ 2  วข.บางพระ  หลักสูตร MTA Security

1.4 การพฒันาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งขั้นสูง 37                    

 อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานสากล หลักสูตร MTA 
Software

2
 โครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิัติกำรเพ่ือพัฒนำระบบงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพ
กระบวนกำรท ำงำน

5 5 5.9       5.9.2 5 4 4.3       

 ร้อยละความพงึพอใจต่อการบริหารส านักวิทยบริการฯ
ร้อยละ 70

 พฒันาศักยภาพของบคุลากรใหป้ฏบิติังาน
ตามภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50              

 - จดัท าแผนพฒันาบุคลากรส านักวทิยบริการฯ ด้วย Individual 
Development Plan (IDP)
- การจดัท า JobDescription 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - ทบทวนตัวบ่งชี้ ประกนัคุณภาพ 2559

25              

1 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 5 5.8       5.8.1 5 4 4.3       

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา

1. เพือ่ใหอ้งค์กรได้เตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปกีารศึกษา 2559  2. เพือ่ใหอ้งค์กร
มีบคุลากรที่มีคุณภาพ กอ่ใหเ้กดิสมรรถนะ
ในการปฏบิติังานและท าใหง้านมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพือ่ใหบ้คุลากรมีความพร้อมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิ เกดิผลสัมฤทธิ์ตาม
เปา้ประสงค์ที่ก าหนดไว้ และตอบสนอง
ตามนโยบายแนวทางการพฒันา
มหาวิทยาลัย

25              

 กจิกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อการจดัการความรู้กบัการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  - แลกเปล่ียนเรียนรู้ กบัหน่วยงานภายนอก ในการจดัท าระบบ E-portfolio

 กจิกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน -  จดัท าเล่มตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559

 กจิกรรมที่ 3 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -  ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559

962            

1 โครงกำรส่งเสริมกำรใชบ้ริกำรห้องสมดุและสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ 1 1 1.6       1.6.1 1 1 1.1       

ความพงึพอใจการเข้าร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 80

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของ
หอ้งสมุดและสารสนเทศ

962            

แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 2560
 ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยฯ ส ำนักวิทยบริกำรฯ
วัตถุประสงค์

 เปำ้หมำย
(คน) หมำยเหตุ

โครงกำรพัฒนำห้องสมดุ/สือ่กำรสอน/สือ่กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง /ผลิตต ำรำ

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ



ล ำดับ ชื่อโครงกำร

พันธกิจ
 ประเด็น

ยทุธศำสตร์
กลยทุธ์ ตัวชี้วัด พันธกิจ

 ประเด็น
ยทุธศำสตร์

กลยทุธ์ ตัวชี้วัด

แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 2560
 ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

มหำวิทยำลัยฯ ส ำนักวิทยบริกำรฯ
วัตถุประสงค์

 เปำ้หมำย
(คน) หมำยเหตุ

กจิกรรมที่ 1 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2560 วข อเุทนถวาย 166                    - กจิกรรมส่งเสริมการอา่น

กจิกรรมที่ 2 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2560 วข จนัทบุรี 243                   

 - กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
 - การประดิษฐสมุดท ามือ
 - การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของห้องสมุด

กจิกรรมที่ 3 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2560 วข บางพระ 233                   

 - กจิกรรมส่งเสริมการอา่น  
 - การบรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการอา่น" 
 - กจิกรรมการประดิษฐ์หมวกไหมพรม

กจิกรรมที่ 4 นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดประจ าปี 2560 วข จกัรพงษฯ 320                   
 - กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
 - กจิกรรมแนะน าการใช้บริการห้องสมุด

1 โครงกำรทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 5 5 5.9       5.9.2 5 4 4.1       

 ร้อยละการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผน 1. เพือ่ทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาของส านักวิทย
บริการฯใหส้อดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. เพือ่ใหแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้น าไปใช้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการท างานใหดี้ขึ้น
3. เพือ่ใหบ้คุลากรของ สวส. ได้มีส่วนร่วม
และมีความเข้าใจในการจดัท าแผนของ
หน่วยงาน

21                    

 - 8 พ.ย. 59 เชิญ รองอธกิารบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 
เป็นวทิยากร ในบรรยายหัวข้อ "การจดัท าแผน ส านักวทิยบริการฯ"
'- 9 พ.ย. 59 ผู้เข้าร่วมโครงการ จดัท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ฉบับ
ปรับปรุง และ แผนพฒันาระบบสารสนเทศ ปี 2560 - 2565

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ


