
วิสัยทศัน์

ภารกิจ

เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

1. การพัฒนาศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษยใ์ห้มคีวาม

เขม้แขง็ยั่งยนืและ

สามารถประกอบอาชีพได้

อยา่งมคุีณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพ

4.3 พัฒนาระบบงานเพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสรมิให้ฝ่าย

ตา่งๆ ของส านักมกีารบรหิาร

จัดการและให้บรกิารทีม่คุีณภาพ

โครงการพัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพ 
ส านักวิทยบริการฯ

จ านวนบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ 
92.5

     50,000.00 เกนิเป้า ส านักงานผู้อ านวยการ

2.2 มกีารส่งเสรมิ สนับสนุน

ความรู้ด้านสารสนเทศ และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือ

การศกึษาค้นควา้ การวจิัย และ

การเรยีนรู้ตลอดชีวติ

โครงการพัฒนาทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาทุกคณะ

จ านวนนักศึกษา 150 คน 91 คน      30,000.00 ไม่บรรลเุป้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 84.90 เกนิเป้า
ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 90 87.20 ไม่บรรลเุป้า

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน

            ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกจิปฏบิัติเพ่ือให้การสนับสนุนแกน่ักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยั บุคคลทัว่ไปและชมุชนดังนี้

5. สนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษาวิจัย

ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

1. รวบรวมและจัดเกบ็สารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลมุทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การคน้คว้าและการวิจัย
3. เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สร้างองคค์วามรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองคค์วามรู้สูก่ลุม่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

สรุปการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  (รอบ 6 เดือน)

             ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรพัยากรสารสนเทศทกุชนิด พัฒนาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการศกึษา  การบรหิารจัดการเพ่ือทอ้งถิน่

ใหร้ายงานผลการปฏบัิติราชการ (Action Conclusion)รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏบัิติราชการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของหน่วยงานทา่น ตามตัวช้ีวัดของแผนปฏบัิติราชการ (KPI of Action Plan)

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

ฟอร์มผลการปฏิบัติราชการ54(รอบ6)



เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 87.60 เกนิเป้า
4. บรกิารวชิาการแบบมี

ส่วนรว่มบนพ้ืนฐานความ

ตอ้งการของสังคม ชุมชน

และทอ้งถิน่

3.1 มกีารพัฒนาถา่ยทอดด้าน

สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้บรกิาร

วชิาการทีห่ลากหลาย สอดคล้อง

กับความตอ้งการสังคม ชุมชน

และทอ้งถิน่

โครงการฝึกอบรมด้าน 
ICT แกช่มุชน

จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 120 คน ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     80,000.00 ไม่บรรลเุป้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพึงพอใจ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 65 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนและ
แหลง่ดารเรียนรู้ในเขต
ภาคตะวันออก

จ านวนโรงเรียน 1 แห่ง 1 แห่ง      23,200.00 บรรลเุป้า หอสมุดกลาง

ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า
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เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิัติการการผลติสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์

จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 90 คน ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     57,600.00 ไม่บรรลเุป้า ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

3.2 มกีารประยกุตใ์ช้และพัฒนา

ซอฟตแ์วรท์ีพั่ฒนาจากโอเพน

เซอรส์เพ่ิมขึน้ เพ่ือน ามาใช้กับ

ภารกิจในการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยและการพัฒนา

ทอ้งถิน่

โครงการสัปดาห์
ห้องสมุด

ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     20,000.00 ไม่บรรลเุป้า หอสมุดกลาง

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 500 คน ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า
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เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิัติการการผลติ
บทเรียน e-learning

จ านวนผู้เขา้รับการอบรม 30 คน ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     19,200.00 ไม่บรรลเุป้า ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

1.1 มทีรพัยากรสารสนเทศทัง้ใน

รปูแบบสิง่พิมพ์และสือ่

อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทกุ

หลักสูตร

โครงการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ 40 ฉบับ 99 ฉบับ    249,100.00 เกนิเป้า หอสมุดกลาง

หนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 50 ฉบับ 13 ฉบับ ไม่บรรลเุป้า

5. อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และท านุ

บ ารงุศลิปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ภาคตะวนัออก

5.2 มทีรพัยากรสารสนเทศและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสรมิโครงการ

ตามแนวทางพระราชด าร ิและ

การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม

โครงการจัดท าหอ
จดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร าไพพรรณี

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     30,000.00 ไม่บรรลเุป้า

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ 90 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า
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เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

การน าความรู้ไปใช้ ร้อยละ 75 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

ไม่บรรลเุป้า

จ านวนผู้เขา้ใชบ้ริการฐานขอ้มูล 500 คน 1199 คน เกนิเป้า

7. พัฒนาระบบการ

บรหิารมหาวทิยาลัยตาม

หลักการบรหิารทีดี่

4.2 บุคลากรมสีนมรรถนะ

วชิาชีพมคีวามสุขในการท างาน 

มคีวามภาคภูมใิจและความรกัตอ่

องค์กร

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
และบุคลากร ส านักวิทย
บริการฯ

จ านวนบุคลากร ร้อยละ 80 ร้อยละ 
97.5

   150,000.00 เกนิเป้า ส านักงานผู้อ านวยการ

4.3 พัฒนาระบบงานเพ่ือ

สนับสนุนและส่งเสรมิให้ฝ่าย

ตา่งๆ ของส านักมกีารบรหิาร

จัดการและให้บรกิารทีม่คุีณภาพ

โครงการบริหารจัดการ
หอสมุดกลาง

จ านวนบุคลากร 16 คน 16 คน      70,000.00 บรรลเุป้า หอสมุดกลาง

จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ 40 รายการ 110 
รายการ

เกนิเป้า

โครงการพัฒนาระบบ
บริการด้าน ICT

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     40,000.00 ไม่บรรลุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ 15 รายการ 6 รายการ ไม่บรรลุ
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     70,000.00 ไม่บรรลุ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ 20 รายการ 32 รายการ เกนิเป้า
โครงการบริหารจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ยังไม่ได้
ด าเนินการ

     60,000.00 ไม่บรรลุ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง 2 คร้ัง ไม่บรรลุ
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เป้าหมาย

 ปี 2554 รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน งปม. รายได้

ผลการด าเนินงาน

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์หน่วยงาน ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

 สรุปสถานะ

เกินเป้า

    บรรลุเป้า

       ไม่บรรลุเป้า

ผู้ประสานงาน

งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

โครงการบริหารจัดการ
ส านักวิทยบริการฯ

จ านวนบุคลากร 30 คน 30 คน 96400 บรรลเุป้า ส านักงานผู้อ านวยการ

จ านวนคร้ัง 4 คร้ัง 2 คร้ัง ไม่บรรลุ
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 80.93 600000 บรรลเุป้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวนรายงาน 20 รายการ 18 รายการ ไม่บรรลุ

สรปุผลการปฏิบัตริาชการ (Action Conclusion) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 หน่วยงาน 

1 จ านวนโครงการ 15 โครงการ

2 จ านวนตัวชีวั้ด 44 ตัวชีวั้ด

- จ านวนตัวชีวั้ดทีบ่รรลเุป้าหมาย 11 ตัวชีวั้ด

- จ านวนตัวชีวั้ดทีไ่ม่บรรลุ/ก าลงัด าเนินการ 32 ตัวชีวั้ด
25.00 ของตัวชีวั้ดทัง้หมด- คดิเป็นร้อยละของตัวชีวั้ดทีบ่รรลเุป้าหมาย
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