สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการฯ
รายงานงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖

๑
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๑๖
๑๗
๑๙
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ส่วนที่ ๒ การนาเสนอไปสู่การปฏิบัติ
การนาเสนอไปสู่การปฏิบัติ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๒๕
๒๖

ส่วนที่ ๓ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
การรายงานผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ

๒๘
๒๙
๓๐

ส่วนที่ ๑
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน
ปณิธาน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย e-University
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง พัฒนาทรัพยากรให้ลาหน้าสนับสนุนบุคลากรให้ลาสมั ย
นาไอทีให้ลาเวลา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และมุ่งมั่นสู่ระบบมาตรฐานสากล
พันธกิจ
๑. พัฒ นาศักยภาพด้านงานบริ การทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่นักศึกษา
บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ
๔. ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
๕. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียนการ
สอน
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริการวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
๔. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนาสื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบต่อไป
๖. การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้
ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึน
๔. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย
๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
๖. บุคลากรมีความรู้และความชานาญมากยิ่งขึน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง พัฒนาทรัพยากรให้ลาหน้าสนับสนุนบุคลากร
ให้ลาสมัย นาไอทีให้ลาเวลา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และมุ่งมั่นสู่ระบบ
มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลาง
ในการจัดหา
จัดเก็บ รวบรวม
บารุงรักษาและ
ให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศทุก
รูปแบบโดยนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จัดการที่เป็น
ระบบและช่วยใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน

๒.เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา
ค้นคว้า วิจัย
และพัฒนาด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓. เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
บริการวิชาการ
ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แก่นักศึกษา
คณาจารย์
บุคลากร ใน
มหาวิทยาลัยฯ
และประชาชนใน
ท้องถิ่น

๔. เป็นศูนย์กลาง
ในการถ่ายทอด
วิชาการ ความรู้
และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม

๕. ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการ
นาสื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ข้อมูลท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีให้สืบ
ต่อไป

๖. การจัดองค์กร
แห่งการเรียนรู้
และการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์รวม
ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
และประชาชนใน
ท้องถิ่น

๒.เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและ
แหล่งการเรียนรู้
ด้านสารสนเทศ
ระบบ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักศึกษา รวมถึง
การให้บริการด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัยได้
ครอบคลุม
ครบถ้วน และมี
คุณภาพ

๓.พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
วิชาการและ
คอมพิวเตอร์ ให้มี
มาตรฐานทีส่ ูงขึน

๔.เพิ่มศักยภาพใน
การถ่ายทอด
วิชาการความรู้
และพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
ทันสมัย

๕.จัดหา จัดเก็บ
รวบรวมฐานข้อมูล
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์
อุทัยธานี
และชัยนาท

๖.บุคลากรมี
ความรู้และความ
ชานาญมากยิ่งขึน
และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์
๑. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับบริการวิชาการและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคมมี
ทักษะความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
๑.๒ ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอด
ปีการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น
๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัย โดย
ผ่านระบบ Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน
๑.๕ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร
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๔

๑.๖ เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน
๑.๗ จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่
นักศึกษาและบุคลากร
๒. บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการ
๒.๑ เป็นแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัยและจัดทาเครือข่ายข้อมูลภายใน-ภายนอก
มหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet/Internet
๒.๒ ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารและการจัด
การศึกษา
๒.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังคม
๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
๓.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการทังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา
๔. มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๕. ส่งเสริมด้านทานุบารุง ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕.๑ มีหอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และห้องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความ
เป็นมาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
๕.๒ ส่งเสริมให้มีการนาสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทังในรูปแบบ
ของภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการจัดการฐานข้อมูล
๕.๓ จัดทาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ CD-ROM
Multimedia เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๕

๕.๔ จัดทาข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน Intranet/Internet ได้โดยผ่าน Web Site ของ
มหาวิทยาลัย
๖. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
๖.๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
๖.๒ มี Web Site เผยแพร่องค์ความรู้
๖.๓ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๖

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา
จัดเก็บ รวบรวมบารุงรักษาและ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าประสงค์
๑. เป็นศูนย์รวมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๒. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑)
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑)

๑. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับ
บริการวิชาการและสารสนเทศที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และสังคมมี
ทักษะความรู้ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์
๑.๒ ให้บริการด้านสารสนเทศใน
ศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล
ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๗

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษา
คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสังคม สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ
Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔
ชั่วโมง
๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๕ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ให้บริการแก่บุคลากร
๑.๖ เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อ
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๘

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑.๗ จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการให้บริการวิชาการ
และสารสนเทศแก่นักศึกษาและ
บุคลากร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๙

ประเด็นยุทธศาสตร์
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และพัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ค้นคว้าวิจัย และแหล่งการเรียนรู้
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑)
นักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วย ๓. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕)
ได้ครอบคลุมครบถ้วน และมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๐

๒. บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการ
๒.๑ เป็นแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัยและ
จัดทาเครือข่ายข้อมูลภายใน-ภายนอก
มหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่าย Intranet / Internet
๒.๒ ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๒.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้าน
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆภายใน
สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
บริการวิชาการด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการและคอมพิวเตอร์ให้มี
มาตรฐานที่สูงขึน

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๒. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. ๘.๑)
๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)

๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารและการจัดการทังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๓ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
๔. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
วิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม

เป้าประสงค์
๔. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอด
วิชาการความรู้และพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๑. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. ๘.๑)
๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑)

๔. มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและ
พอเพียง
๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนา
สื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
และข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ให้สืบต่อไป

๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมหลักฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และ
ชัยนาท

๑. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. ๘.๑)

๕. ส่งเสริมด้านทานุบารุง ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕.๑ มีหอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และ
ห้องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
๕.๒ ส่งเสริมให้มีการนาสื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทังในรูปแบบ
ของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและการจัดการ
ฐานข้อมูล
๕.๓ จัดทาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ
CD-ROM Multimedia เป็นสื่อในการ
เผยแพร่ความรู้
๕.๔ จัดทาข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน
Intranet/Internet ได้โดยผ่าน
Web Site ของมหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
๖. การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

เป้าประสงค์
๖. บุคลากรมีความรู้และความ
ชานาญมากยิ่งขึน และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๑. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑)
๖. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
๒. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๖.๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
หน่วยงาน
บริหารการศึกษา (สกอ.๙.๑)
๖.๒ มี Web Site เผยแพร่องค์ความรู้
๓. ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
๖.๓ มีระบบและกลไกในการบริหาร
ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)
ทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๔

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๕

รายงานงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)

เงินงบประมาณแผ่นดิน
๑. ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
๒. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
๓. การพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
๔. พัฒนาการให้บริการสารสนเทศ
รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
๑. ค่าจ้างชั่วคราว
๒. พัฒนาบทเรียนออนไลน์
๓. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
๔. บริหารจัดการสานักงาน
๕. สมทบประกันสังคม
รวมเงินเงินรายได้
รวมทั้งหมด

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๑๔๔,๘๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๗๗,๙๐๐.๐๐
๕๗,๓๐๐.๐๐
๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรของงบประมาณ
(๒) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(๓) การจัดทาโครงการของหน่วยงานมีการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียด แผนดาเนินโครงการ โดยให้
ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขันตอนการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ ความ
คุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมในการดาเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ
(๔) การวางแผนและบริหารโครงการดาเนินงานตามขันตอน ดังนี
ขันตอนที่ ๑ ทบทวน/ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการที่ผ่านมา
ขันตอนที่ ๒ ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบืองต้น
ขันตอนที่ ๓ วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
ขันตอนที่ ๔ วิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ
ขันตอนที่ ๕ ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
ขันตอนที่ ๖ ประเมินผลการใช้งานและการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๖

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ ๑

เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับบริการวิชาการและสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้น
ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ
Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร
เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึน
จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่นักศึกษา
และบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๑.๑
กลยุทธ์ที่ ๑.๒

กลยุทธ์ที่ ๑.๓

กลยุทธ์ที่ ๑.๔
กลยุทธ์ที่ ๑.๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๖
กลยุทธ์ที่ ๑.๗

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๗

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑
ตัวชีวัดที่ ๒
ตัวชีวัดที่ ๓

ค่าเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. ๗.๓)
ระบบและกลไกการเงินและ งบประมาณ
(สกอ. ๘.๑)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. ๙.๑)

๔ คะแนน (๔ ข้อ)
๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๗ ข้อ)

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทเงิน

ลาดับ

งาน/โครงการ

๑.

บริหารจัดการสานักงาน กิจกรรมย่อย เช่น
- การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงพัฒนางาน
และส่วนงานต่าง ๆ ของสานักวิทยบริการฯ
- โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
- การจัดหาฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์
การพัฒนาสานักวิทยบริการฯ กิจกรรมย่อย เช่น
- การจัดสัมมนาโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้าน
ห้องสมุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จานวน ๘ แห่ง
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เช่น จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์
รวมทั้งสิ้น

๒.

๓

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

-

๒,๗๗๗,๙๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒,๗๗๗,๙๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ ๒ เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้ครอบคลุมครบถ้วนและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๒.๑
กลยุทธ์ที่ ๒.๒
กลยุทธ์ที่ ๒.๓

บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้อง
เป็นแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัยและจัดทาเครือข่ายภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet / Internet
ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารและการจัดการศึกษา
ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังคม

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑
ตัวชีวัดที่ ๒
ตัวชีวัดที่ ๓
ตัวชีวัดที่ ๔

ค่าเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. ๗.๓)
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(สกอ.๙.๑)

๔ คะแนน (๔ ข้อ)
๔ คะแนน (๕ ข้อ)
๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๗ ข้อ)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๑๙

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับ
๑.
๒.

๓.

ประเภทเงิน

งาน/โครงการ
ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
บริหารจัดการสานักงาน
- โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาสานักวิทยบริการฯ
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ
- การจัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

๓,๐๐๐,๐๐๐
-

๒,๗๗๗,๙๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

๒,๗๗๗,๙๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ บริการวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ ๓

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึน

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา

๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑
ตัวชีวัดที่ ๒
ตัวชีวัดที่ ๓
ตัวชีวัดที่ ๔

ค่าเป้าหมาย

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. ๗.๓)
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ. ๙.๑)

๔ คะแนน (๔ ข้อ)
๔ คะแนน (๕ ข้อ)
๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๗ ข้อ)

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทเงิน
ลาดับ
๑.
๒.

งาน/โครงการ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
การพัฒนาสานักวิทยบริการฯ กิจกรรมย่อย เช่น
- การพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่บุคลากร
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ
- การจัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

๒๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๑,๗๐๐,๐๐๐

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

เป้าประสงค์ที่ ๔

เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๔.๑
กลยุทธ์ที่ ๔.๒

มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนออนไลน์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑
ตัวชีวัดที่ ๒

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ. ๙.๑)

๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๗ ข้อ)

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทเงิน
ลาดับ
๑.
๒.

งาน/โครงการ
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
จัดกิจกรรม Book & IT Fair
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนาสื่อคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
และข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบต่อไป

เป้าประสงค์ที่ ๕

จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท

กลยุทธ์ที่ ๕
กลยุทธ์ที่ ๕.๑

ส่งเสริมด้านทานุบารุงประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
มีหอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และห้องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความเป็นมาของ
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
ส่งเสริมให้มีการนาสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทังในรูปแบบของภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวและการจัดการฐานข้อมูล
จัดทาฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ CD-ROM Multimedia เป็นสื่อในการ
เผยแพร่ความรู้
จัดทาข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน Intranet/Internet ได้โดยผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๕.๒
กลยุทธ์ที่ ๕.๓
กลยุทธ์ที่ ๕.๔

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑

ค่าเป้าหมาย

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ. ๘.๑)

๔ คะแนน (๖ ข้อ)

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับ
๑.
๒.

งาน/โครงการ
ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

ประเภทเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

๓,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้าประสงค์ที่ ๖

บุคลากรมีความรู้และความชานาญมากยิ่งขึน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
มี Web Site เผยแพร่องค์ความรู้
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชีวัดที่ ๑
ตัวชีวัดที่ ๒
ตัวชีวัดที่ ๓

ค่าเป้าหมาย

มีกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)
ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร
การศึกษา (สกอ.๙.๑)

๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๖ ข้อ)
๔ คะแนน (๗ ข้อ)

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลาดับ
๑.
๒.
๓.

ประเภทเงิน

งาน/โครงการ
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

-

๑,๑๔๔,๘๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

-

๑,๓๙๔,๘๐๐

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๔

ส่วนที่ ๒
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ส านั กวิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้กาหนดตัว ชี วัดในแผนปฏิ บัติร าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของสานักวิทยบริการฯ ดังนี
๑. พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านงานบริ ก ารทรั พยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่ นั กศึ ก ษา
บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ
๔. ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม
๕. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่ อเป็น แนวทางของบุ คลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นภาพรวม และ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
กากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ รองผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลตัวชีวัด เพื่อเก็บข้อมูลและรับผิดชอบดาเนินการ
สาหรับตัวชีวัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะครอบคลุมตัวชีวัดตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และตัวบ่งชีการประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๖ ตัวชีวัดเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพ รอบ ๓ ปี ๒๕๕๖

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๕

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบดาเนินการ
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

เป้าประสงค์ที่ ๑ เป็นศูนย์ร วมทรั พยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุค ลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
นายภาสกร วรอาจ
นายภัทร ปานพรหม
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๒. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
นายวราวุธ วัชรสรณ์
(สกอ.๘.๑)
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์
นายวราวุธ วัชรสรณ์
ภายใน (สกอ.๙.๑)
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
เป้าประสงค์ที่ ๒ เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่จัดเก็บ รวบรวมให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ ันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
นายภาสกร วรอาจ
นายภัทร ปานพรหม
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๒. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
นายวราวุธ วัชรสรณ์
(สกอ.๘.๑)
๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นายวราวุธ วัชรสรณ์
นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์
ภายใน (สกอ.๙.๑)
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
เป้าประสงค์ที่ ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
นายภาสกร วรอาจ
นายภัทร ปานพรหม
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓)
๒. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔)
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
นายวราวุธ วัชรสรณ์
นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
(สกอ.๘.๑)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |

๒๖

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์
นายวราวุธ วัชรสรณ์
ภายใน (สกอ.๙.๑)
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๕. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
เป้าประสงค์ที่ ๔ เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ทันสมัย
๑. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
นายวราวุธ วัชรสรณ์
(สกอ.๘.๑)
๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์
นายวราวุธ วัชรสรณ์
ภายใน (สกอ.๙.๑)
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
เป้าประสงค์ที่ ๕ จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท
๑. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
นายวราวุธ วัชรสรณ์
(สกอ.๘.๑)
๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
เป้าประสงค์ที่ ๖ บุคลากรมีความรู้และความชานาญมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑)
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวเก็จกาญจน์ คุ้มพวง
๒. ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑)
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์
นายวราวุธ วัชรสรณ์
ภายใน (สกอ.๙.๑)
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
นางสาวกุลดา สวนสลา
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗)
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ส่วนที่ ๓
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่กาหนดนัน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนทศได้กาหนดให้ ทุกกลุ่ มงานได้ดาเนิน การเป็นไปตามขันตอน ตังแต่การวางแผน การนาแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผล โดยจัดให้มีการจัดทารายงานผลประเมินตนเอง ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการประเมิน
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันคุณภาพภายใน การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และ
การติดตามการตรวจสอบและประเมินผลของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
๑. การจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และคารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
๒. การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๓. การวางแผนและบริหารโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีวัดและตัวบ่งชี
๔. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพภายใน
๖. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
๗. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (CAR)
๘. รายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
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กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ทังนี การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ สามารถสรุปลาดับของกระบวนการ การ
ดาเนินงาน และขันตอนต่าง ๆ ดังนี
กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ

จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตามปัญหา และอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา

การดาเนินงาน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ
 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผน
งบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดาเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน
 วิเคราะห์ความเบีย่ งเบนของแผนทังในเชิงปริมาณคุณภาพ
และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการ แผนงบประมาณ และ
ระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุเป้าหมายที่
กาหนด
 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึนจากการดาเนินโครงการ
• บุคลากร (Man)
• การบริหารจัดการ (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material)
• งบประมาณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภาวะแวดล้อม (Environment)

 รายงานผลการดาเนินงาน
นาเสนอผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารสานัก
และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

• จัดทารายงานผลการดาเนินงานเมื่อสินโครงการ
• นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
• นาผลการพิจารรา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปรับปรุงโครงการต่อไป
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การรายงานผลการดาเนินงานการปฏิบัติราชการ

ในการดาเนินการปฏิบัติราชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินทังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก โดยด าเนิ น การจั ด ท ารายงาน เมื่ อ มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานและรายงานผลต่ อ ผู้ บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อพิจารณา หลังจากนันจึงนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารสานักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีต่อไป ดังนี
๑. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ
๒. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตัง
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. รายงานประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตังเพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการภายนอกของสานักงาน ก.พ.ร.
๕. การรายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตังเพื่อรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการภายนอก ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ๗๕/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
----------------------------------------------เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาเนินไปด้วยดี
มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตังคณะกรรมการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ นายวราวุธ วัชรสรณ์
กรรมการ
๑.๓ นายภาสกร วรอาจ
กรรมการ
๑.๔ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
กรรมการ
๑.๕ นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
กรรมการ
๑.๖ นายภูริพัศ เหมือนทอง
กรรมการ
๑.๗ นางกาญจนา สดับธรรม
กรรมการ
๑.๘ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ดาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ชี แจงท าความเข้ า ใจ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ของการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๓. กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๔. จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการดาเนินงาน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล
๒.๒ นายวราวุธ วัชรสรณ์
๒.๓ นายภาสกร วรอาจ
๒.๔ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
๒.๕ นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
๒.๖ นายภูริพัศ เหมือนทอง

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๗ นางกาญจนา สดับธรรม
๒.๘ นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย
๒.๙ นายสุภรัตน์ กรุดฉ่า
๒.๑๐ นางสาวเก็จกาญจน์ เอี่ยมศรี
๒.๑๑ นางสาวนิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร
๒.๑๒ นางสาววรรณี คณฑา
๒.๑๓ นางสาวกัญญา สิงหบุตร
๒.๑๔ นายภัทร
ปานพรหม
๒.๑๕ นางสาววิภารัตน์ อ่อนละออ
๒.๑๖ นางสาวรุ่งนภา สาจิตร
๒.๑๗ นางสาวดวงพร ดีนชุ
๒.๑๘ นางสาวกุลดา สวนสลา
๒.๑๙ นางสาวสุภัคตรา พรมสีนอง
๒.๒๐ นายสุมนฒ์
จิรพัฒนพร
๒.๒๑ นายสุวิศาล
ทับแสง
๒.๒๒ นายพิพัฒน์พงศ์ แทนเทือก
๒.๒๓ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่า
๒.๒๔ นางสาวจริยา
ทิพย์หทัย
๒.๒๕ นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจาเป็น
เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทังนี ตังแต่ บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |
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