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รวมทั้งสิ้น 6,266,800  

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 1 

บริหารงานส านัก

วทิยบริการฯ 

(258,100)

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 

และการบริหารจดัการส านักวทิย

บริการฯ

2. จดัหาวสัดุส าหรับให้บริการ

ของส านักวทิยบริการฯ

3. เพื่อให้มวีสัดุ ครุภัณฑ์ส าหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอนอยา่ง

มปีระสิทธภิาพ

4. เพื่อบ ารุวรักษาและพัฒนา

โปรแกรมได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

5. บริการโควต้างานพิมพ์ส าหรับ

นักศึกษา

6.  เพื่อเป็ฯศูนยร์วมทรัพยากร

สารสนเทศที่มคุีณภาพสอดคล้อง

กบัหลักสูตรการเรียนการสอน

7. เพื่อให้มไีฟฟ้าส ารอง Data 

Center ในกรณีไฟฟ้าดับ

1. ส านักฯ มผีลการประเมนิ

การด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งอยู่ในระดับดีมาก 

2. มี่วสัดุ ครุภัณฑ์ที่มี

ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อ

สนับสนุนการเรยนการสอน

เพิ่มขึ้น

3. บ ารุงรักษาโปแกรมห้องสมดุ

อตัโนมติัให้พร้อมแลรองรับต่อ

การใชง้านอยู่เสมอ

258,100     บกศ.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ

ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 2 

บริหารส านักวทิย

บริการ (411,500)

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 

และการบริหารจดัการส านักวทิย

บริการฯ

2. จดัหาวสัดุส าหรับให้บริการ

ของส านักวทิยบริการฯ

3. เพื่อให้มวีสัดุ ครุภัณฑ์ส าหรับ

สนับสนุนการเรียนการสอนอยา่ง

มปีระสิทธภิาพ

4. เพื่อบ ารุงรักษาและพัฒนา

โปรแกรมได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

5. บริการโควต้างานพิมพ์ส าหรับ

นักศึกษา

6. เพื่อเป็นศูนยร์วมทรัพยากร

สารสนเทศที่มคุีณภาพสอดคล้อง

กบัหลักสูตรการเรียนการสอน

7. เพื่อให้มไีฟฟ้าส ารอง Data 

Center ในกรณีไฟฟ้าดับ

1. ส านักฯ มผีลการประเมนิ

การด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งอยู่ในระดับดีมาก

2. มวีสัดุ ครุภัณฑ์ที่มี

ประสิทธภิาพและเพียงพอต่อ

การสนับสนุนการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น

3. บ ารุงรักษาโปรแกรม

ห้องสมดุอตัโนมติัให้พร้อมและ

รองรับต่อการใชง้านอยู่เสมอ

4. จ านวนทรัพยากร

สารสนเทศประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ 

และอเิล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้อง

กบัหลักสูตรการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น 1,500 ชื่อเร่ือง

5. จ านวนฐานขอ้มลูโครงการ

ความร่วมมอืเพื่อสรรหาและใช้

งานทรัพยากรทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 1,000 

ชื่อเร่ือง 

6. เคร่ือง server down 0%

411,500     กศ.บป.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 3 

ค่าใชจ้า่ยในการ

พัฒนาศูนยว์ทิย

บริการ (300,000)

(ด้านสังคม)

1. เพื่อเป็นค้าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนของมหาวทิยาลัย

และการบริหารจดัการส าหรับ

ส านักวทิยบริการฯ

2. จดัหาวสัดุส าหรับให้บริการ

ของส านักวทิยบริการฯ

3. เพื่อเป็นศูนยร์วมทรัพยากร

สารสนเทศที่มคุีณภาพสอดคล้อง

กบัหลักสูตรการียนการสอน

1. ส านักฯ มผีลการประเมนิ

การด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งอยู่ในระดับดีมาก 

2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ

 ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ และ

อเิล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกบั

หลักสูตรการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น 1,500 ชื่อเร่ือง

300,000    รายจา่ย    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 4 

ค่าใชจ้า่ยในการ

พัฒนาศูนยว์ทิย

บริการ (300,000)

(ด้านวทิย์)

1. เพื่อเป็นค้าใชจ้า่ยในการ

ด าเนินงานสนับสนุนการจดัการ

เรียนการสอนของมหาวทิยาลัย

และการบริหารจดัการส าหรับ

ส านักวทิยบริการฯ

2. จดัหาวสัดุส าหรับให้บริการ

ของส านักวทิยบริการฯ

3. เพื่อเป็นศูนยร์วมทรัพยากร

สารสนเทศที่มคุีณภาพสอดคล้อง

กบัหลักสูตรการียนการสอน

1. ส านักฯ มผีลการประเมนิ

การด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งอยู่ในระดับดีมาก 

2. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ

 ประเภทส่ือส่ิงพิมพ์ และ

อเิล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกบั

หลักสูตรการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น 1,500 ชื่อเร่ือง

300,000    รายจา่ย    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 5 

จดัหาซอฟต์แวร์ิ

ลิขสิทธิ์ (532,000)

(ด้านวทิย์)

1. เพื่อจดัหาซอฟต์แวร์ที่ถกูต้อง

ตามลิขสิทธสิ าหรับหน่วยงาน

ระดับศูนย์/ส านัก/คณะ อยา่ง

ต่อเนื่อง

2. เพื่อสนับสนุนการใชซ้อฟแวร์

ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่

ของมหาวทิยาลัย

จ านวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3 

โปรแกรม

532,000    รายจา่ย  ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ธ.ค
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ม.ี
ค.

เม
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ค.
ม.ิ

ย.
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ค.
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ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยร์วมนวตักรรม

การบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 6 จดัหา

ครุภัณฑ์ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(400,000) (ด้านวทิย)์

เพื่อสนับสนุนการจดัการเรียนการ

สอนของมหาวทิยาลัยและการ

บริหารจดัการส านักวทิยบริการฯ

มีครุภัณฑ์ที่มีประสิทธภิาพและ

เพียงพอต่อสนับสนุนการเรียน

การสอนเพิ่ม

400,000    รายจ่าย  ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ



ต.
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ธ.ค
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ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

2. เพื่อเป็นศูนยข์อ้มลูการ

เรียนรู้ที่มคุีณภาพ และ

รวดเร็วในการให้บริการ

มหาวทิยาลยัฯ : 

1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 7 จดัต้ัง

 E-University 

Help Desk 

(63,000)

1. เพื่อชว่ยเหลือ อาจารย ์

นักศึกษา บุคลากรในกรณีที่มี

ปัญหาการใช ้IT 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มงีานท า มี

รายได้ในระหวา่งเรียน

3. นโยบาย E-University ขบัเค

ล่ีอนไปอยา่งรวดเร็ว

มจีดุให้บริการ Help Desk ด้าน

ไอที  1 จดุ

63,000       กศ.บป.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ธ.ค
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ม.ี
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เม
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ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักวทิยบริการฯ

 : ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยน์วตักรรมการ

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ : 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 8 

ให้บริการห้องสมดุ

มนุษย ์(Human 

Library) 

(20,000)

1. เพื่อให้เป็นการถา่ยทอด 

ความรู้ด้วยหนังสือมชีวีติ 

2. ผู้ใชบ้ริการสามารถถามตอบ

กบัหนังสือมชีวีติ

3. ปราชญ์ชาวบ้าน ในชมุชนมี

ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัย

1. อาจารย ์นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน ทั่วไปสามารถเขา้มา

ใชบ้ริการห้องสมดุมชีวีติไมน่้อย

กวา่ 1,000 คน

2. หนังสือมชีวีติมาเปิดอา่น ไม่

น้อยกวา่ 10 คร้ัง

20,000      กศ.บป. P PP PPP ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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เม
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ค.
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ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนพันธ

กจิขอมมหาวทิยาลัยเพื่อกา้วสู่ 

E-University

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

2. มนีวตักรรมการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ให้บริการที่มปีระสิทธภิาพ

มหาวทิยาลยัฯ : 

2. พัฒนาคุณภาพบริการ

ทรัพยากรการเรียนรู้

ส านักวทิยบริการฯ : 

1 .มุ่งพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้าง พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารของมหาวทิยาลัย

กิจกรรมที่ 9  

จดัหา smart 

classroom เพื่อ

สนับสนุนการเรียน

การสอน 

(3,200,000)

1. เพื่อจดัหาระบบ smart 

classroom ส าหรับท า MOOCs

 ส่ือการสอนและรองรับการสอน

วชิาพื้นฐานไปยงัวทิยาลัย

นวตักรรมและการจดัการ

จ านวนระบบ smart 

clsaaroom 1 ระบบ

3,200,000   บกศ.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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เม
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ค.
ม.ิ
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ก.

ค.
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ค.
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ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนพันธ

กจิขอมมหาวทิยาลัยเพื่อกา้วสู่ 

E-University

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

2. มนีวตักรรมการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการ

ให้บริการที่มปีระสิทธภิาพ

มหาวทิยาลยัฯ : 

2. พัฒนาคุณภาพบริการ

ทรัพยากรการเรียนรู้

ส านักวทิยบริการฯ : 

1 .มุ่งพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้าง พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารของมหาวทิยาลัย

กิจกรรมที่ 10 

SKRU Portal on-

 Moblie 

Platform การ

ขยายผล (Scaling)

 แกผู้่ใชท้ั้งในและ

นอกมหาวทิยาลัย 

(99,400)

1. เพื่อให้มหาวทิยาลัยเป็น

เวบ็ไซต์กลางในการเร่ิมต้นค้นหา

ขอ้มลู

2. เป็นการบูรณาการขอ้มลู

ระหวา่งมหาวทิยาลัยกบั

หน่วยงานภายนอก

3. เป็นการสร้างความเชื่อมั่น 

มหาวทิยาลัยโดยใช ้Digital 

media

1. นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป สามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลู ได้ไมน่้อยกวา่ 10 

Categories 

2. นักเรียน นักศึกษา ประชา

ชนทั้วไป สามารถเขา้ถงึขอ้มลู

ได้ไมน่้อยกวา่ 5,000คนต่อปี

      99,400 กศ.บป.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ค.
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ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนพันธ

กจิขอมมหาวทิยาลัยเพื่อกา้วสู่ 

E-University

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1.เป็นหน่วยงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อให้มคีวาม

ถกูต้องเป็นปัจจบุันและถกู

ใชไ้ด้ตามความต้องการและ

ทันต่อสภาวการณ์ที่มกีาร

แขง่ขนัและเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว

มหาวทิยาลยัฯ : 

1. พัฒนาคุณภาพการ

บริการทรัพยากรการเรียนรู้

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้าง พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารของมหาวทิยาลัย

กิจกรรมที่ 11  

เชา่วงจร

อนิเทอร์เน็ตส ารอง

 (240,000)

เพิ่มชอ่งทางอนิเทอร์เน็ตส ารอง จ านวนชอ่งทางอนิเทอร์เน็ต 

เพิ่ม 1 ชอ่งทาง

240,000     กศ.บป.  ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.
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ย.
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ค.
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ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนพันธ

กจิขอมมหาวทิยาลัยเพื่อกา้วสู่ 

E-University

มหาวทิยาลยัฯ :

5. อาจารยม์ศัีกยภาพในการ

จดัการเรียนรู้

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นหน่วยงานพัฒนาะ

รบบสารสนเทศเพื่อให้มี

ความถกูต้องเป็นปัจจบุันและ

ถกูใชไ้ด้ตามความต้องการ

และทันต่อสภาวการณ์ที่มี

การแขง่ขนัและเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว

มหาวทิยาลยัฯ : 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์

ให้เป็นมอือาชพี

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาและปรับปรุง

โครงสร้าง พื้นฐานด้าน

เทคโนโลยสีารสเทศและ

การส่ือสารของมหาวทิยาลัย

กิจกรรมที่ 12 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการท า

หนังสือดิจทิัล

(E-Book) และ

เผยแพร่เป็นระบบ

อเิล็กทรอนิกส์โดย

ใชห้้องสมดุเป็น

ฐาน  (51,400)

(ด้านวทิย์)

1. เพื่อสนับสนุนให้อาจารยม์ี

ทักษะความรู้ความช านาญและมี

เคร่ืองมอืในการจดัท าต ารา/

เอกสารประกอบการสอนใน

รูปแบบดิจทิัล

2. สนับสนุนการจดังาน 100 ปี

ราชภัฏ

1. จ านวนอาจารยผู้์เขา้ร่วม 

100 คน

2. จ านวน E-Book 100 ชื่อเร่ือง

      51,400 รายจา่ย  ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทักษะ

การรู้สรสนเทศของนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ :

2. บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยฝึ์กอบรมทางด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศแก่

นักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวทิยาลัย และท้องถิ่น

มหาวทิยาลยัฯ :

7. พัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ (ตามมาตรฐาน

 CEFR อยา่งน้อย ระดับ 4) 

และพัฒนาทักษะทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศให้ได้

มาตรฐานตามที่

มหาวทิยาลัยก าหนดอยา่ง

เป็นระบบต้ังแต่เร่ิมเขา้เป็น

นักศึกษาและเป็นเง่ือนไขใน

การส าเร็จการศึกษา

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. พัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยให้มคีวามรู้

และทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

กิจกรรมที่ 13  

การใชง้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ส าหรับนักศึกษา 

(36,000)

1. เพื่อเพิ่มทักษาการใชซ้อฟแวร์

อื่นๆที่จ าเป็นในการส่ือสาร

นักศึกษาผู้เขา้ร่วม 2,000 คน       36,000 กศ.บป. P PPP P P PPP ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 ปฏิรูประบบ

การผลิต พัฒนาครู บุคลากร

ทางการศึกษา ยกระดับการ

ผลิตบัณฑิตที่มคุีณภาพ

มาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุน

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โครงการบริการ

วชิาการและสืบสานวฒันธรรม

ท้องถิ่น

มหาวทิยาลยัฯ :

2 บัณฑิตมคีวามรู้คู่คุณธรรม

 ส านักในความเป็นไทย มี

ความรักผูกพันต่องท้องถิ่น

และมคีวามสามารถท างาน

ร่วมกบันานาชาติได้อยา่งมี

ประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยข์อ้มลูโครงการอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริและ

สืบสานวฒัธรรมท้องถิ่น

มหาวทิยาลยัฯ : 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้

เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้และ

บริการวชิาการของ

หน่วยงานและท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 14 

จดัต้ังศูนยก์ลางการ

เรียนรู้ "ตามรอย

พ่อ" (50,000)

เพื่อให้เป็นที่เรียนรู้ให้นักศึกษา 

อาจารย ์เยาวชน ได้เรียนรู้จาก

ศาสตร์ของพระราชา

1. มศูีนยก์ลางการเรียนรู้ "ตาม

รอยพ่อ" จ านวน 1 ศูนย์

2. มนีักศึกษา อาจารย ์เยาวชน

เขา้ศึกษาหาความรู้ ไมน่้อยกวา่

 5,000 คน

50,000       กศ.บป.    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 4 สืบสาน

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ทะนุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมให้ตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นและ

สังคม

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 4  สนับสนุน

โครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด าริ โครงการบริการ

วชิาการและสืบสานวฒันธรรม

ท้องถิ่น

มหาวทิยาลยัฯ :

2. ชมุชน ท้องถิ่นได้รับการ

พัฒนาให้มแีนวทางการ

ด าเนินชวีติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงและ

สามารถจดัการชมุชนท้องถิ่น

ของตอนเองให้มคีวาม

แขง็แรงได้อยา่งยั่งยนื

ส านักวทิยบริการฯ :

2. เป็นแหล่งเรียนรู้และ

บริการวชิาการของหน่วยงาน

และท้องถิ่น 

มหาวทิยาลยัฯ :

1. สนับสนุนการจดั

โครงการตามแนว

พระราชด าริตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยข์อ้มลูโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

และสืบสารวฒันธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 15 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ เร่ือง 

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

ส่งเสริมโรงเรียน

ต ารวจตระเวน

ชายแดนคุณภาพ

ครู และโรงเรียน

ในพื้นที่เป้าหมาย

สนองพระราโช

บายฯ (76,100)

1. ได้รับความรู้ ความเขา้ใจและ

ทักษาการใชโ้ปรแกรม ในชดุ 

Microsoft Office

2. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ความเขา้ใจ และทักษะ 

การใช ้Google Apps for 

Education มาใชใ้นการเรียน

การสอนและการใชง้านทั่วไป

ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถท า

แบบฝึกหัดขอ้สอบได้อยา่งน้อย

คนละ 2 ชิ้นงาน

76,100       บริการ

วชิาการ
 ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. .มหาวทิยาลัยมี

สภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ

จดัการเรียนการสอนและการ

ให้บริการด้วยนโยลาย Green

 and Clean University

ส านักวทิยบริการฯ :

1.เป็นศูนยร์วมนวตักรรมการ

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ :

1. สนับสนุนการจดักจิกรรม

ที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

ส านักวทิยบริการฯ : 

3.ส่งเสริมความร่วมมอืและ

การใชท้รัพยากรร่วมกนักบั

สมาชกิเครือขา่ยอยา่งมี

ประสิทธภิาพมุ่งสร้าง

ห้องสมดุให้เป็นศูนยร์วม

ของแหล่งสร้างปัญญา

ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ หรือการศึกษา

ค้นควา้และการวจิยัของ

นักศึกษา อาจายแ์ละท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 16 

จดัหาซอฟแวร์

เพื่อากรจดัการ

ขอ้มลูขนาดใหญ่

และการวเิคราะห์

ขอ้มลู (80,000)

(ด้านวทิย์)

1. เพื่อให้อาจารย ์นักวจิยัใช้

ซอฟต์แวร์วเิคราะห์ขอ้มลูแบบมี

ลิขสิทธิ์

2. สามารถเขยีนอา้งองิการใช้

ซอฟต์แวร์ถกูต้องตามกฎหมาย

1. มอีาจารย ์นักวจิยั นักศึกษา

 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับ

งานวจิยั ไมน่้อยกวา่ 30 คน

80,000      รายจ่าย  ผู้อ านวยการฯ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

3. มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร

คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธ

กจิและนโยบายพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการฯ :

1.เป็นศูนยร์วมนวตักรรมการ

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

พันธกจิของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ :

2. พัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน

องค์กรให้มศัีกยภาพสูง

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการ โดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 17 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ การใช้

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ส าหรับการบริหาร

จดัการเอกสารทาง

วชิาการและการ

เขยีนบรรณานุกรม

 (Management 

long Documents

 and Reference)

(24,600) (ด้าน

วทิย)์

1. เพื่อให้อาจารยใ์น

มหาวทิยาลัยฯ มทีักษะการใช้

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับการ

บริหารจดัการเอกสารทาง

วชิาการและการเขยีน

บรรณานุกรม

จ านวนอาจารยผู้์เขา้ร่วม 120 

คน

      24,600 รายจา่ย  ผู้อ านวยการฯ



ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.
พ.

ค.
ม.ิ

ย.
ก.

ค.
ส.

ค.
ก.

ย.

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

3. มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร

คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธ

กจิและนโยบายพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการฯ :

1.การบริหารจดัการองค์กรที่

มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. พัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน

ขององค์กรให้มศัีกยภาพสูง

ส านักวทิยบริการฯ :

1.การบริหารจดัการองค์กร

ที่มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

กิจกรรมที่ 18 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการสืบค้น

การใชฐ้านขอ้มลูที่

ใชใ้นการวจิยัและ

ตีพิมพ์เผยแพร่

(27,600) (ด้าน

วทิย)์

 

เพื่อให้อาจารยใ์นมหาวทิยาลัยมี

ทักษะการสืบค้นการใช้

ฐานขอ้มลูที่ใชใ้นการวจิยัและ

ตีพิมพ์เผยแพร่

จ านวนอาจารยผู้์เขา้ร่วม 120 

คน

27,600      รายจา่ย  ผู้อ านวยการฯ/

นางสาวศรัญญา 

 โรจนวงศ์ชยั
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความ

เป็นเลิศในการบริการ

สารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อมุ่งสู่องค์กร

ดิจติอล

มหาวทิยาลยัฯ :

3. มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร

คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธ

กจิและนโยบายพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการฯ :

1.การบริหารจดัการองค์กรที่

มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. พัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน

ขององค์กรให้มศัีกยภาพสูง

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. มุ่งพัฒนาศักยภาพการ

ให้บริการทรัพยากรของ

ห้องสมดุที่ทันสมยั ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใชบ้ริการโดย

ไมม่ขีอ้จ ากดัด้านเวลาและ

สถานที่

กิจกรรมที่ 19 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการใช้

ซอฟแวร์งานวจิยั

ในการท านาย

อนาคตและการ

วเิคราะห์ขอ้มลู 

(27,600) 

(ด้านวทิย์)

1. เพื่อให้อาจารยแ์ละนักวจิยัน า

ขอ้มลู BigData มาใชง้าน

2. เพื่อให้อาจารยใ์น

มหาวทิยาลัยมทีักษะการใชง้าน

ซอฟต์แวร์ส าหรับงานวจิยัในการ

ท านายอนาคตและการวเิคราะห์

ขอ้มลู

3. เพื่อให้อาจารยแ์ละนักวจิยั

สามารถน ามาประยกุต์ใชง้านใน

องค์กร

จ านวนอาจารยผู้์เขา้ร่วม 90 คน 27,600      รายจา่ย  ผู้อ านวยการฯ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทักษะ

การรู้สารสนเทศของนักศึกษา

และบุคลากรของมหาวทิยาลัย

มหาวทิยาลยัฯ :

3. มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร

คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธ

กจิและนโยบายพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการฯ :

1. การบริหารจดัการองค์กร

ที่มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

มหาวทิยาลยัฯ :

2. พัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน

ขององค์กรให้มศัีกยภาพสูง

ส านักวทิยบริการฯ : 

1. เป็นศูนยฝึ์กอบรม

ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแกน่ักศึกษา 

และบุคลากรใน

มหาวทิยาลัยและท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 20 

อบรมเชงิ

ปฏิบัติการ เร่ือง 

Google For 

Education เพื่อ

พัฒนาอาจารย ์

บุคลากรด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(62,000)

(ด้านวทิย์)

เพื่อให้อาจารย ์บุคลากร จ านวน 

150 คน สามารถใช ้Google For

 Education ส าหรับการียนการ

สอนและการปฏิบัติงานได้จริง

ผู้เขา้ร่วมการอบรมมผีลการ

ทดสอบเฉล่ียไมน่้อยกวา่ ร้อยละ

 80

62,000      รายจ่าย  ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ
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ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561เปา้ประสงค์ กลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย งบประมาณ  แหลง่เงิน

ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัฯ :  

ยทุธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิรูประบบ

บริหารจดัการหน่วยงานให้ได้

มาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์ส านักฯ : 

ยทุธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการ

บริหารจดัการองค์กรคุณภาพ

มหาวทิยาลยัฯ :

3. มหาวทิยาลัยเป็นองค์กร

คุณภาพที่ตอบสนองต่อพันธ

กจิและนโยบายพัฒนา

มหาวทิยาลัย

ส านักวทิยบริการฯ :

1. การบริหารจดัการองค์กร

ที่มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

มหาวทิยาลยัฯ :

1. พัฒนาระบบงานและการ

บริหารจดัการหน่วยงาน

สนับสนุน

ส านักวทิยบริการฯ :

1. การบริหารจดัการองค์กร

ที่มปีระสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

กิจกรรมที่ 21 

ประชมุเชงิ

ปฏิบัติการการ

จดัท าแผนปฏิบัติ

การและ

ประเมนิผล

ทบทวนแผนกล

ยทุธ ์ส านักวทิบริ

การและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(7,500) (ด้านสังคม)

1. เพื่อแปลงแผนกลยทุธไ์ปสู่

แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ครบ

ตามพันธกจิของหน่วยงาน

2. เพื่อประเมนิผลการปฏิบัติงาน

และทบทวนแผนกลยทุธข์อง

ส านักวทิยบริการฯ

1. มแีผนปฏิบัติการประจ าปี

2. ประเมนิผลการปฏิบัติงานปี

ละ 2 คร้ัง

3. แผนกลยทุธไ์ด้รับการ

ทบทวนปีละ 1 คร้ัง

7,500        รายจา่ย    ผู้อ านวยการฯ/

รองผู้อ านวยการ


