
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
ชื่อโครงการ:   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ และการจัดท าแผน 
                  การด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัย มีหน้ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรสำรสนเทศและจัดบริกำรสำรสนเทศที่เหมำะสม ทันสมัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสำรสนเทศ
เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยให้กับนักศึกษำอำจำรย์ บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกนอกมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ที่มีบทบำทต่อกำรพัฒนำสังคมชุมชน ซึ่งต้องเพ่ิมศักยภำพให้สำมำรถ
จัดบริกำรวิชำกำรแก่สังคมได้อย่ำงครอบคลุม เพ่ือให้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
กำรสื่อสำรทีม่ีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยโดยมุ่งเน้น
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและควำมต้องกำรของสังคมเพ่ือกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับแนวทำง
ประกันคุณภำพกำรศึกษำท้ังภำยในและภำยนอกให้ได้มำตรฐำนในระดับอุดมศึกษำและสอดคล้องตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 

 ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรก ำหนดปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ โดยได้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  
 ๑. แผนกลยุทธ์ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 ๒. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
 ๓. แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๕๘ 
 ๔. แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
 ๕. แผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงิน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 ๖. แผนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
 ๗. ผลกำรประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

 ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนต่ำงๆ 
ดังกล่ำวทั้งในด้ำน ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงำน แผนกำรใช้งบประมำณ ให้มีควำมชัดเจน
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แผนยุทธศำสตร์ของ
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มหำวิทยำลัย ให้มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2008 

 ผลที่ได้จำกกำรทบทวนผลด ำเนินกำรดังกล่ำวถือว่ำมีควำมส ำคัญในกำรเป็นข้อมูลเพ่ือกำรเตรียมกำร
ในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆในปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย 
 

 ๑. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 ๒. แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 ๓. แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 ๔. แผนกำรบริกำรวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

 จำกเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้จัดโครงกำร“ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ และกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๙”
เพ่ือให้บุคลำกรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กรร่วมกัน ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรปรับ
พฤติกรรมกำรท ำงำน และสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรท ำงำนตำมตัวชี้วัด และพัฒนำผลงำนขององค์กรในภำพรวม
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน ทบทวนแผน และจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ให้บุคลำกรทุกคน และทุกกลุ่มงำนภำยในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและ
ศักยภำพ (SWOT analysis)ขององค์กร เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ อุปสรรค รวมถึงกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อพัฒนำองค์กร และมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่สำมำรถถ่ำยทอดให้บุคลำกรได้น ำไปปฏิบัติ
ไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
 ๒. จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหำร และบุคลำกรได้รับทรำบและมุ่งปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้   

 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

       ๑) ผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์มีส่วนร่วมในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมำกกว่ำร้อยละ ๘๐  

         ๒) ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ จ ำนวน ๖ แผน และผลกำรประกัน
คุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
       ๓) แผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ จ ำนวน ๔ แผน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๑) บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำร ทรำบถึงผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๘ ในระดับมำก 
  ๒) บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำร ทรำบถึงแผนด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๕๙ ที่จะน ำไปปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ในระดับมำก 
 
๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ (PDCA)  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรและผู้ที่เก่ียวข้องของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน ๔๕ คน  ดังนี้ 

 

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

(๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมวำงแผนจัดเตรียมโครงกำร  

 

    

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. เสนอโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ 
๒. วำงแผนกำรประชุมตำมโครงกำร 
๓. มอบหมำยหน้ำที่ให้บุคลำกรด ำเนินงำน 
๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนเกี่ยวข้อง 
๕. ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
  ๑. สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร
โดยใช้แบบประเมิน 
  ๒. สรุปข้อมูลในกำรจัดท ำแผน 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
  ๑. ติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำร 
  ๒. จัดท ำแผนน ำเสนอเพ่ือพิจำรณำ ปรับปรุง 
      แก้ไขตำมค ำแนะน ำ และน ำแผนไปปฏิบัติ  
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๑.   ผศ.จรรยำ  เหลียวตระกูล ๒.   ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๓.   ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล ๔.   นำยภำสกร  วรอำจ 
๕.   นำยชยันต์  นันทวงศ์ ๖.   นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
๗.   นำงกำญจนำ  สดับธรรม ๘.   นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
๙.   นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร ๑๐. นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม 
๑๑. นำงสำวสุณิสำ  อ่อนฉ่ ำ ๑๒. นำงสำววภิำรัตน์  อ่อนละออ 
๑๓. นำงสำวกชกร  พิเดช ๑๔. นำงสำวกุลณัฏฐำ  ธัญรฐัวุฒินนท์ 
๑๕. นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ ๑๖. นำงสำวณัฐณิชำ  คงประกอบ 
๑๗. นำยวิชชำกร  คูหำทอง ๑๘. นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
๑๙. นำยสุวิศำล  ทัพแสง ๒๐. นำยนภดล  แข็งกำรนำ 
๒๑. นำยปิยพนธ์  ปั้นนำค ๒๒. นำยอำดัม  จิกิตศิลปิน 
๒๓. นำงสำววรรณี  คณฑำ ๒๔. นำงสำวภคมน เด่นประเสริฐ 
๒๕. นำงสำวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ ๒๖. นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล 
๒๗. นำงสำวฉัตรดำว  ชำติเชือ้ ๒๘. นำยพิเชษฐ  อยู่เย็น 
๒๙. นำงสำวสุภัคตรำ พรมสีนอง ๓๐. นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย 
๓๑. นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ๓๒. นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน 
๓๓. นำยวีระศักดิ์   ศรีผง ๓๔. นำยสุภรัตน์  กรุดฉ่ ำ 
๓๕. นำงสำวนิตยำ  ทวีศักดิ์วนำไพร ๓๖. นำงสำวณัฐฐิดำ  มำกหมู่ 
๓๗. นำงดวงพร  สีระวัตร ๓๘. นำยวิทยำ  สีระวัตร 
๓๙. นำงสำวภัทรำพร  วงษ์น้อย ๔๐. นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร 
๔๑. นำยพันธ์ระวี  หมวดศรี ๔๒. นำยณัฐดนัยภัทร  ยำมปลอด 
๔๓. นำงสมพงษ์  เผือกจีน ๔๔. นำงสำวมะลิ  เพียรจันทร์ 
๔๕. นำงสำวจำรุนีย์  มหำวิลยั  

 
๖. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ - ๑๒.๒๙ น. ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์โดยรถบัสเช่ำปรับอำกำศ 
  เดินทำงถึงจังหวัดกำญจนบุรี 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๒๙ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๒๙ น. เดินทำงถึงที่พัก ณ โรงแรม เดอะฟอรเ์รสต์ รีสอร์ท อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี  
  ลงทะเบียนเข้ำท่ีพัก เก็บกระเป๋ำสัมภำระ  
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๑๔.๓๐ - ๑๗.๒๙ น. กิจกรรมในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ แนวทำงกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข และ 
  วิธีกำรสร้ำงควำมสุขในที่ท ำงำน (Happy workplace) 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๒๙ น. พักรับประทำนอำหำรเย็นและพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสันทนำกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรและ 
                          เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ – ๐๘.๕๙ น. ออกเดินทำงจำกที่พัก อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี โดยรถบัสเช่ำปรับอำกำศ  
                          เดินทำงถึงอ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
๐๙.๐๐– ๑๑.๕๙ น. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
  และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT analysis) ณ ห้องประชุม  
  โรงแรมซองกำเลีย รีสอร์ท  อ ำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๙ น.        พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๒๙ น ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙  
                                 ณ ห้องประชุม โรงแรมซองกำเลีย รีสอร์ท อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น   พักรับประทำนอำหำรเย็นและพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
   

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๙ น.  สรุปภำพรวมกิจกรรม 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๙ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๕๙ น.  เดินทำงออกจำกที่พักอ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เดินทำงไปเยี่ยมชมหมู่บ้ำนมอญ 
  วัดวังก์วิเวกำรำม(ใหม)่ และเจดีย์พุทธคยำ ชมด่ำนเจดีย์สำมองค์ ชำยแดนไทย-พม่ำ 
๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐น. เดินทำงออกจำกอ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี ถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

 

หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
 

๗.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน รหัส ๕๘AC๒๐๑๐๐๐๑๕  โครงกำร พัฒนำบุคลำกรและศึกษำดูงำน 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรงบที่ใช้ด ำเนินกำรทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน)  
รำยละเอียดดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย - ค่ำท่ีพักคู่ (อำจำรย์ นักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่) ๒๒ ห้อง ๆ ละ 

๑,๕๐๐ บำท จ ำนวน ๒ คืน (๑,๕๐๐ บำท x ๒๒ ห้อง x ๒ คืน) 
๖๖,๐๐๐  
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หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
- ค่ำท่ีพักเดี่ยว ๑ ห้อง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บำท จ ำนวน ๒ คืน 
(๑,๒๐๐ บำท x ๑ ห้อง x ๒ คืน) 

๒,๔๐๐  

- ค่ำเช่ำเหมำรถบัสปรับอำกำศ (๔๕ ที่นั่ง) ๑ คัน ๓ วัน ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บำท (๑๐,๐๐๐ บำท x ๑ คัน x ๓ วัน) 

๓๐,๐๐๐  

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถบัสปรับอำกำศ ๓ วันๆ ละ ๕,๐๐๐บำท 
(๕,๐๐๐ บำท x ๑ คัน x ๓ วนั) 

๑๕,๐๐๐  

- ค่ำเช่ำห้องประชุม ๕,๐๐๐  
ค่าตอบแทน -ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ๑ คน ๒๗๐ บำท/วัน 

จ ำนวน ๓ วัน (๒๗๐ บำท x ๑ คน x ๓) 
๘๑๐  

- ค่ำเบี้ยเลี้ยงอำจำรย์ และนักวิชำกำร ๔๔ คน ๆ ละ ๒๔๐ บำท 
จ ำนวน ๓ วัน (๒๔๐ บำท x ๔๔ คน x ๓ วัน) 

๓๑,๖๘๐  

ค่าวัสดุ - ค่ำวัสดุในกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรจัดท ำแผน  ๙,๑๑๐  
(หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) ๑๖๐,๐๐๐  

หมำยเหตุ:  ค่ำใช้จ่ำยขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร 
 

 

๘.  การประเมินผลโครงการ 
แบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

๙.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
 ๙.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรเชิงรุก อย่ำงมีธรรมำภิบำล เพ่ือควำมเป็นผู้น ำด้ำนอุดมศึกษำและสำมำรถ
แข่งขันในระดับชำติและในระดับอำเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ๙.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ดี  
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ด ำเนินกำรตำมแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกทำงกำรเงินและงบประมำณ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ด ำเนินกำรตำมระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) ได้รับทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ และอุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำองค์กรโดยกำรมีส่วนร่วม
ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT analysis) ของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ร่วมกันในองค์กร  
 ๒) บุคลำกรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรในด้ำน
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 ๓) มีแผนกำรด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำแผน 
        ๔) บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรแปลงแผนไปสู่ภำคปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
 
๑๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
   
 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท ำโครงกำร 
            (นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย) 
    รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฯ / หัวหน้าโครงการ 

............................................................................................................................. .........................................................

.......................................................................... ...................................................................................... ...................... 

 
 
                  ลงชื่อ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
                         (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
                        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
 
    ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรรยำ  เหลียวตระกูล) 
                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 


