ประกาศสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง กาหนดเวลากิจกรรมและแผนการดาเนินงานประจาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้กิจกรรมและแผนการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานและ
แผนปฏิบัติงานประจาปีของทางสานักวิทยบริการฯ จึงกาหนดเวลาสาหรับกิจกรรม และแผนการดาเนินงานต่างๆ ไว้
ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
แผนงาน/กิจกรรม
๑ ต.ค. ๒๕๖๑ จัดส่งรายงานข้อมูลผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (SSR) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓ ต.ค. ๒๕๖๑ จัดส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒)
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔ ต.ค. ๒๕๖๑ การประชุม เรื่อง การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง ( RM4_NSRU)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
๘ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามแบบฟอร์ม SSR)
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปี ๒๕๖๑
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒ – ๑๙
โครงการนาร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
ต.ค. ๒๕๖๑ ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
กลุ่มงานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานคลังและพัสดุ

-๒วัน/เดือน/ปี
แผนงาน/กิจกรรม
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานการติดตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ อบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์
EBSCO
๑๘ ต.ค. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ รายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑ อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑ ประชุมเพื่อทบทวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการวิเคราะห์ (SWOT)
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. แผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๒๙ – ๓๑ ต.ค. การตรวจติดตามและประเมินผล (Internal Audit)
๒๕๖๑
ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ สอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital)
๑ – ๓๐ พ.ย. โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุดแก่ชุมชน
๒๕๖๑
จานวน ๓ โรงเรียน ณ จังหวัดอุทัยธานี
๑. โรงเรียนบ้านสมอทอง
๒. โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
๓. โรงเรียนบ้านสระนา
๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
๑. แผนบริการวิชาการ
๒. แผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ศูนย์วิทยบริการ
กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยบริการ

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

-๓วัน/เดือน/ปี
แผนงาน/กิจกรรม
๘ พ.ย. ๒๕๖๑ ประชุมเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้
๑. แผนการจัดการความรู้ KM
๒. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๓. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๔. แผนพัฒนาบุคลากร
๖ พ.ย. ๒๕๖๑ โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑ Appication Alist Opac, Nsru e-Library, SrangSook
และฐานข้อมูลออนไลน์
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
๒๘ – ๒๙ พ.ย. การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
๒๕๖๑
ISO 9001:2015 (Audit Program)
๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก
๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ Appication Alist Opac, Nsru e-Library, SrangSook
และฐานข้อมูลออนไลน์
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ อบรมเตรียมความพร้อมสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑ ประชุ ม คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานนโยบายและแผน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

