
ยทุธศาสตร์ท่ี 5  พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

กลยทุธ์ท่ี 1         พฒันาบุคลากรทุกระดบัให้มีศกัยภาพมากข้ึน

กลยทุธ์ท่ี 2         ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ร่วมการอบรมพฒันาทกัษะวิชาชีพ

กิจกรรม/แผนงาน                                           ปีงบประมาณ 2556            ผลผลติ/ดชันี ผู้รับ ค่าใช้จ่าย/โครงการ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.           ความก้าวหน้า ผดิชอบ

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

    แผนพฒันาบุคลากร/ผูบ้ริหาร ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม

  1  โครงการอบรมเชิงปฎิบติัการ คอมพิวเตอร์ ของสวส. มีความรู้ สวส. 63,800

ส าหรับผูดุ้แลระบบ Network ความเขา้ใจเพ่ิม

  2  โครงการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ มากข้ึน สวส. 50,000

(Learing Organization) คร้ังท่ี 1

  3  โครงการพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู้ สวส. 50,000

(Learing Organization) คร้ังท่ี 2

  4  โครงการอบรม "เทคโนโลยหี้องสมุดดิจิตอล" สวส. 200,000

  5  โครงการอบรม "ต าราอิเล็กทรอนิกส์ สวส. 200,000

(E-Book)การใช ้การให้บริการและระบบควบคุม

  6  โครงการ "อบรมผูดู้แลระบบสารสนเทศ

ให้บริการห้องสมุด สวส. 200,000

  7  โครงการ "การสร้างคลงัความรู้

(Knowledge - Base) และการแลกเปล่ียนความ สวส. 200,000

รู้ระหวา่ง มหาวิทยาลยั"



กิจกรรม/แผนงาน                                        ปีงบประมาณ 2556             ผลผลติ/ดชันี ผู้รับ ค่าใช้จ่าย/โครงการ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.             ความก้าวหน้า ผดิชอบ

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

  8  การฝึกอบรมการใชฐ้านขอ้มูลอิเล็กทรอ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม ม.ศิลปากร                   -

นิกส์ เพ่ือการสืบคน้โครงการพฒันาเครือข่าย ของสวส. มีความรู้

ระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ความเขา้ใจเพ่ิม

คร้ังท่ี 2/ปี 2554 มากข้ึน

  9  โครงการอบรมเร่ืองระบบห้องสมุดอตั สวส.                     -

โนมติั WALAI AutoLib

  10.  ฐานขอ้มูลวิจยัวิชาการ สถาบนัวิจยัและพฒันา                     -

  11.  อบรมเร่ือง Social Network กบัการ ราชภฎัสวน 15,120

เรียนการสอนและการบริหารจดัการ สวนสุนนัทา

  12.  อบรมหลกัสูตรการประชาสมัพนัธ์องค์ ศูนยพ์ฒันา 3,456

กรเชิงกลยทุธ์ ทรัพยากรบุคคล

  13.  อบรมสมัมนาเร่ือง การเพ่ิมคุณภาพ ส านกัพิมพ์ 6,994

 ต  าราหนงัสือวิชาการระดบัอุดมศึกษา จุลาลงกรณ์

  14.  อบรมคณะท างานฝ่ายเทคโนโลยสีาร มหาวิทยาลยั 1,860

สนเทศทางการศึกษา บูรพา

  15.  อนุมติัให้เขา้ร่วมอบรมสมัมนาคณะท า มหาวิทยาลยั 27,400

งานฯ และศึกษาดูงานในโครงการพฒันา บูรพา

บุคลากรดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา

  16.  โครงการพฒันาเครือข่ายนกัสารสนเทศ สกอ. 45,000

อุดมศึกษา (mini MIS) รุนท่ี 6



กิจกรรม/แผนงาน                                        ปีงบประมาณ 2556              ผลผลติ/ดชันี ผู้รับ ค่าใช้จ่าย/โครงการ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.             ความก้าวหน้า ผดิชอบ

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

  17. โครงการสมัมนาเชิงปฎิบบติัการเร่ือง ส านกัพิมพ์ 4,000

"การเพ่ิมคุณภาพต ารา หนงัสือวิชาการ จุฬา

ระดบัอุดมศึกษา"

  18.  โครงการอบรม เร่ือง การเขียนหนงัสือ กองกลาง                        -

ราชการและการปิบติังาน ตามระเบียบส านกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

  19.  โครงการอบรมการใชง้านฐานขอมูล มหาวิทยาลยั                      -

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบคน้ ประจ าปีงบประ เกษตรศาสตร์

มาณ 2554 จ านวน 8 ฐานขอ้มูล



ยทุธศาสตร์ท่ี 6  พฒันาระบบบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล

กลยทุธ์ท่ี 1         เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการดว้ยโปรแกรม ICT

กิจกรรม/แผนงาน 41           ผลผลติ/ดชันี ผู้รับ ค่าใช้จ่าย/โครงการ

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.          ความก้าวหน้า ผดิชอบ

55 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56

     1.  โครงการประชุมสมันาเครือข่ายการจดัการ ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม สนง.ประกนัคุณภาพ

ความรู้ ของสวส. มีความรู้

      2. สมัมนาวิชาการผูป้ฎิบติังานดา้น ICT ของ ความเขา้ใจเพ่ิม กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ มากข้ึน

      3. โครงการอบรมพฒันาเครือข่าย  Mini MIS สกอ. 45,000

รุ่นท่ี 6

      4. โครงการประชุมเชิงปฎิบติัการ เร่ืองการพฒันา สกอ.  -

เครือข่ายนกัสารสนเทศอุดมศึกษา

       5. ประชุมของ SIPA ส านกังานส่งเสริม                 -

อุตสาหกรรมซอฟท์

แวร์แห่งชาติ

        6. ประชุม "การจดัท ามาตรฐานขอ้มูลอุดมศึกษา ศูนยส์ารสนเทศอุดม  -

ปีการศึกษา 2554" ศึกษา

         7. สมัมนาเร่ือง Social Network กบัการเรียนการ มหาวิทยาลยัราชภฎั 15,120

สอนและการบริหารจดัการ" สวนสุนนัทา


