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ยุทธศาสตรที่ 3.

 พัฒนาทักษะ

การรูสารสนเทศ

ของนักศึกษา

และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

1.เปนศูนยฝกอบรม

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษา

แกนักศึกษา  และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 และทองถิ่น

1. พัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูทักษะดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และภาษา

กิจกรรมที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง 7 เคล็ดลับ พูด

ภาษาอังกฤษไดงายจัง

อาจารยหรือ

บุคลากร จํานวน 60

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

24,500         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 4  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการ

เขียนเชิงวิชาการ

อาจารยจํานวน 20 

คน เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา รอยละ 

80

11,500         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพื่อเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง Get 

Ready for TOEFL ITP

อาจารยหรือ

บุคลากร จํานวน 30

 คน เขารวม

โครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80

12,500          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง

ปฏิบัติการประเมิน

ความสามารถและ

พัฒนาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา

นักศึกษา รหัส 59 

60 และ 61  จํานวน

 3,500 คน  เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

54,000         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

“Phonics  พูดได 

สะกดเปน”

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 2 รุน รุนละ

 35 คน รวม 70 คน

 เขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

24,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

กิจกรรมที่ 8  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

“เตรียมความพรอมสอบ

 TOEIC”

นักศึกษา ชั้นปที่ 

2,3 และ 4 จํานวน 

2 รุน ๆ 60 คน รวม

 120 คน  เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

36,000         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 9  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

ฝกทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาออก

ฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

และ 4 จํานวน 2 

รุน ๆ ละ 40 คน 

รวม 80 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

24,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 10 อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

อานภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 30 คน เขา

รวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80

9,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

กิจกรรมที่ 11

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง EngTech & Apps

นักศึกษาทุกชั้นป  

จํานวน 45 คน เขา

รวมโครงการไมนอย

กวา รอยละ 80

9,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 12  อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “7 

เคล็ดลับ พูด

ภาษาอังกฤษไดงายจัง”

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 2 รุน ๆ ละ

 100 บาท  รวม 

200 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

22,700          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 13 อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

นําเสนองานวิชาการ

และงานวิจัย

อาจารย จํานวน 20

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

14,400         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

ยุทธศาสตรที่ 3.

 พัฒนาทักษะ

การรูสารสนเทศ

ของนักศึกษา

และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

1.เปนศูนยฝกอบรม

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษา

แกนักศึกษา  และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 และทองถิ่น

1. พัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูทักษะดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และภาษา

กิจกรรมที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การใชโปรแกรม 

Microsoft Excle ขั้น

สูงในการบริหารจัดการ

ขอมูล

บุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน 50

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

7,200          ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาสื่อดิจิตอลเพ่ือ

สนับสนุนการใชงาน 

SKRU-MOOC

บุคลากรสาย

วิชาการ จํานวน 

100 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การใช

โปรแกรม SAP Dash 

Borad สําหรับการ

ตัดสินใจ

1. บุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน 

50คน  

2.  ผูบริหาร จํานวน

 30 คน

เขารวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการ

สอนแบบ Active 

Learning โดยใชสื่อ

การสอนแบบ Smart 

Classroom

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 250 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน  50 คน

43,200         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 5  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใช

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์

สําหรับการบริหาร

จัดการเอกสารวิชาการ

และการเขียน

บรรณานุกรม

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 50 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน 50 คน

เขารวมโครงการไม

นอยกวา รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการทํา

หนังสือดิจิทัล (E-Book)

 และเผยแพรเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกสโดยใช

หองสมุดเปนฐาน

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 50 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน 50 คน

เขารวมโครงการไม

นอยกวา รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

ยุทธศาสตรที่ 1.

 พัฒนาความเปน

เลศิในการ

บริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

มุงสูองคกร

ดิจิตอล

1. เปนศูนยรวม

นวัตกรรมการบริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

1. มุงพัฒนาศักยภาพ

การใหบริการ

ทรัพยากรของหองสมุด

ที่ทันสมัย ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการ 

โดยไมมีขอจํากัดดาน

เวลาและสถานที่

กิจกรรมที่ 1. 

บริหารงาน วิทยบริการ

และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คาใชสอย  139,600  

คาวัสด ุ 550,000

- วัสดุสํานักงาน

- วัสดุโฆษณา/เผยแพร

- วัสดุคอมพิวเตอร

- วัสดุงานบานงานครัว

- วัสดุเกษตร

- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

- ตํารา สื่อสิ่งพิมพ และ

อิเล็กทรอนิกส

ภาษาไทย/อังกฤษ

- ฐานขอมูลดานวิทย/

สังคม

1. สํานักฯ มีผลการ

ประเมินการ

ดําเนินงานจาก

หนวยงานที่

เก่ียวของอยูใน

ระดับดี

2. มีวัสดุเพียงพอ

ตอภารกิจสนับสนุน

การเรียนการสอน

และบริหารจัดการ

3. บํารุงรักษา

โปรแกรมหองสมุด

อัตโนมัติใหพรอม

และรองรับตอการ

ใชงานอยูเสมอ

689,600          ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

ยุทธศาสตรที่ 2 

สนับสนุนพันธ

กิจของ

มหาวิทยาลัย

เพ่ือกาวสู  

E-University

1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือใหมี

ความถูกตอง เปน

ปจจุบัน  และถูกใชได

ตามความตองการ เพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

1. สงเสริมการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ใน

การบริหารจัดการและ

การตัดสินใจ 

2. จัดหาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อมา

สนับสนุนพันธกิจ

3. ปรับปรุงโครงสราง

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหทันสมัยและมี

เสถียรภาพ

คาครุภณัฑ 2,176,700

- Campus agreement

- Firewall Security 

Subscription

-Web Filtering 

Security Subscrip

-Antivirus

- เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องสํารองไฟฟา

- เครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย

1. มีซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ จํานวน 4 

โปรแกรม

2. มีครุภณัฑ

เครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 7 เครื่อง

3. มีเคร่ืองสํารองไฟ

 จํานวน 6 เครื่อง

4. มีเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย

 จํานวน 3 เครื่อง

2,176,700    ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ผูรับผิดชอบพ.ศ.2561 พ.ศ.2562ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

5. พัฒนาการ

บริหารจัดการองค

กรสูองคกร

คุณภาพ

กิจกรรมที่ 2 ประชุม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ

และประเมินผลทบทวน

แผนกลยุทธ

1. มีแผนปฏิบัติการ

ประจําป

2. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 2 

คร้ัง

2,300           ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

หองสมุดใหเปน

หองสมุดสีเขียว (Green

 Library)

1.สรางองคกรใหเปน

องคกรสีเขียว (Green 

Library)

การจัดกิจกรรม

หองสมุดสีเขียว

รอยละระดับ

ความสาํเร็จการ

ดําเนินงานตาม

โครงการหองสมุดสี

เขียว

 ไมใช

งบประมาณ

  ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาความเปน

เลศิในการ

บริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

มุงสูองคกร

ดิจิตอล

1. เปนศูนยรวม

นวัตกรรมการบริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

1. มุงพัฒนาศักยภาพ

การใหบริการ

ทรัพยากรของหองสมุด

ที่ทันสมัย ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการ 

โดยไมมีขอจํากัดดาน

เวลาและสถานที่

กิจกรรมที่ 1 

บริหารงาน วิทยบริการ

และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คาใชสอย  139,600  

คาวัสด ุ 550,000

- วัสดุสํานักงาน

- วัสดุโฆษณา/เผยแพร

- วัสดุคอมพิวเตอร

- วัสดุงานบานงานครัว

- วัสดุเกษตร

- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

- ตํารา สื่อสิ่งพิมพ และ

อิเล็กทรอนิกส

ภาษาไทย/อังกฤษ

- ฐานขอมูลดานวิทย/

สังคม

1. สํานักฯ มีผลการ

ประเมินการ

ดําเนินงานจาก

หนวยงานที่

เก่ียวของอยูใน

ระดับดี

2. มีวัสดุเพียงพอ

ตอภารกิจสนับสนุน

การเรียนการสอน

และบริหารจัดการ

3. บํารุงรักษา

โปรแกรมหองสมุด

อัตโนมัติใหพรอม

และรองรับตอการ

ใชงานอยูเสมอ

689,600          ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาความเปน

เลศิในการ

บริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

มุงสูองคกร

ดิจิตอล

1. เปนศูนยรวม

นวัตกรรมการบริการ

สารสนเทศและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

1. มุงพัฒนาศักยภาพ

การใหบริการ

ทรัพยากรของหองสมุด

ที่ทันสมัย ทันเวลา 

และตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการ 

โดยไมมีขอจํากัดดาน

เวลาและสถานที่

กิจกรรมที่ 1 

บริหารงาน วิทยบริการ

และงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

คาใชสอย  139,600  

คาวัสด ุ 550,000

- วัสดุสํานักงาน

- วัสดุโฆษณา/เผยแพร

- วัสดุคอมพิวเตอร

- วัสดุงานบานงานครัว

- วัสดุเกษตร

- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

- ตํารา สื่อสิ่งพิมพ และ

อิเล็กทรอนิกส

ภาษาไทย/อังกฤษ

- ฐานขอมูลดานวิทย/

สังคม

1. สํานักฯ มีผลการ

ประเมินการ

ดําเนินงานจาก

หนวยงานที่

เก่ียวของอยูใน

ระดับดี

2. มีวัสดุเพียงพอ

ตอภารกิจสนับสนุน

การเรียนการสอน

และบริหารจัดการ

3. บํารุงรักษา

โปรแกรมหองสมุด

อัตโนมัติใหพรอม

และรองรับตอการ

ใชงานอยูเสมอ

689,600          ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 

สนับสนุนพันธ

กิจของ

มหาวิทยาลัย

เพ่ือกาวสู  

E-University

1. พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือใหมี

ความถูกตอง เปน

ปจจุบัน  และถูกใชได

ตามความตองการ เพ่ือ

สนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

1. สงเสริมการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพ ใน

การบริหารจัดการและ

การตัดสินใจ 

2. จัดหาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมเพื่อมา

สนับสนุนพันธกิจ

3. ปรับปรุงโครงสราง

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหทันสมัยและมี

เสถียรภาพ

คาครุภณัฑ 2,176,700

- Campus agreement

- Firewall Security 

Subscription

-Web Filtering 

Security Subscrip

-Antivirus

- เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องสํารองไฟฟา

- เครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย

1. มีซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ จํานวน 4 

โปรแกรม

2. มีครุภณัฑ

เครื่องปรับอากาศ 

จํานวน 7 เครื่อง

3. มีเคร่ืองสํารองไฟ

 จํานวน 6 เครื่อง

4. มีเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย

 จํานวน 3 เครื่อง

2,176,700    ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3

 พัฒนาทักษะ

การรูสารสนเทศ

ของนักศึกษา

และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

1.เปนศูนยฝกอบรม

ทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาษา

แกนักศึกษา  และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย

 และทองถิ่น

1. พัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยใหมี

ความรูทักษะดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และภาษา

กิจกรรมที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง 7 เคล็ดลับ พูด

ภาษาอังกฤษไดงายจัง

อาจารยหรือ

บุคลากร จํานวน 60

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

24,500         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 4  อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

เขียนเชิงวิชาการ

อาจารยจํานวน 20 

คน เขารวมโครงการ

ไมนอยกวา รอยละ 

80

11,500         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง Get 

Ready for TOEFL ITP

อาจารยหรือ

บุคลากร จํานวน 30

 คน เขารวม

โครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80

12,500          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง

ปฏิบัติการประเมิน

ความสามารถและ

พัฒนาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา

นักศึกษา รหัส 59 

60 และ 61  จํานวน

 3,500 คน  เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

54,000         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 7 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

“Phonics  พูดได 

สะกดเปน”

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 2 รุน รุนละ

 35 คน รวม 70 คน

 เขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80

24,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 8  อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“เตรียมความพรอมสอบ

 TOEIC”

นักศึกษา ชั้นปที่ 

2,3 และ 4 จํานวน 

2 รุน ๆ 60 คน รวม

 120 คน  เขารวม

โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80

36,000         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 9  อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรบั

นักศึกษาออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษาชั้นปที่ 3 

และ 4 จํานวน 2 

รุน ๆ ละ 40 คน 

รวม 80 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

24,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 10 อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการ

อานภาษาอังกฤษเชิง

วิชาการ

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 30 คน เขา

รวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80

9,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 11

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง EngTech & Apps

นักศึกษาทุกชั้นป  

จํานวน 45 คน เขา

รวมโครงการไมนอย

กวา รอยละ 80

9,000          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 12  อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “7 

เคล็ดลับ พูด

ภาษาอังกฤษไดงายจัง”

นักศึกษาทุกชั้นป 

จํานวน 2 รุน ๆ ละ

 100 บาท  รวม 

200 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

22,700          รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา
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ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 13 อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

นําเสนองานวิชาการ

และงานวิจัย

อาจารย จํานวน 20

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

14,400         รอง

ผูอํานวยการ

ศูนยภาษา

กิจกรรมที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การใชโปรแกรม 

Microsoft Excle ขั้น

สูงในการบริหารจัดการ

ขอมูล

บุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน 50

 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

7,200          ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การ

พัฒนาสื่อดิจิตอลเพ่ือ

สนับสนุนการใชงาน 

SKRU-MOOC

บุคลากรสาย

วิชาการ จํานวน 

100 คน เขารวม

โครงการไมนอยกวา

 รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การใช

โปรแกรม SAP Dash 

Borad สําหรับการ

ตัดสินใจ

1. บุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน 

50คน  

2.  ผูบริหาร จํานวน

 30 คน

เขารวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่องการ

สอนแบบ Active 

Learning โดยใชสื่อ

การสอนแบบ Smart 

Classroom

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 250 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน  50 คน

43,200         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ



ต.
ค.

พ
.ย

.
ธ.

ค.
ม.

ค.
ก.

พ
.

มี.
ค.

เม
ย.

ก.
ค.

มิ.
ย

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ระยะเวลาการดําเนินงาน (เดือน)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

กิจกรรมที่ 5  อบรม

เชิงปฏิบัติการ การใช

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์

สําหรับการบริหาร

จัดการเอกสารวิชาการ

และการเขียน

บรรณานุกรม

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 50 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน 50 คน

เขารวมโครงการไม

นอยกวา รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิง

ปฏิบัติการการทํา

หนังสือดิจิทัล (E-Book)

 และเผยแพรเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกสโดยใช

หองสมุดเปนฐาน

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 50 คน

2. บุคลากรสาย

สนับสนุน 50 คน

เขารวมโครงการไม

นอยกวา รอยละ 80

14,400         ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ
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พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 ผูรับผิดชอบยุทธศาสตร กลยุทธเปาประสงค โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เปาหมาย   งบประมาณ

การบริหารจัดการองค

ที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิภาพ

สรางมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

กิจกรรมที่ 2 ประชุม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ

และประเมินผลทบทวน

แผนกลยุทธ

1. มีแผนปฏิบัติการ

ประจําป

2. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 2 

คร้ัง

2,300           ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

การพัฒนาหองสมุดให

เปนหองสมุดสีเขียว 

(Green Library)

1.สรางองคกรใหเปน

องคกรสีเขียว (Green 

Library)

การจัดกิจกรรม

หองสมุดสีเขียว

รอยละระดับ

ความสาํเร็จการ

ดําเนินงานตาม

โครงการหองสมุดสี

เขียว

 ไมใช

งบประมาณ

  ผูอํานวยการ/

รอง

ผูอํานวยการ

ยุทธศาสตรที่ 5

พัฒนาการบริหาร

จัดการองคกรสู

องคกรคุณภาพ
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