รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสานักหอสมุด ประจาปี การศึกษา 2557 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การเพิ่มศักยภาพด้ านการจัดการทรั พยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็ นศูนย์การเรียนรู้ ทมี่ ีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้ อย่างรวดเร็ ว เหมาะสม ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/

ผลการ

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

ตัวบ่งชี ้

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

2 ครัง้

PT 1 ครัง้

กลยุทธ์ ที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์) ได้ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้
1 โครงการอาสาสมัครร่วมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ า

P

ห้ องสมุด

SK จิตติมา น.

2,000

PT ปิ ตมิ า

2,000

SK 1 ครัง้

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนา/ประยุกต์ระบบ ICT เพือ่ เพิม่ ประสิทธิ ภาพการบริการสารสนเทศผ่านระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library) โดยเน้ นการใช้ open source และใช้ social media เป็ นเครื่ องมือในการ ประชาสัมพันธ์ /เข้ าถึงสารสนเทศ
แหล่งความรู้ ทางวิชาการ
2 โครงการ QR Code เพือ่ การประชาสัมพันธ์

P

SK ทิตยา

-

มีระบบ QR code

มีระบบ

เพือ่ การ

QR code

ประชาสัมพันธ์
3 โครงการ E-Learning เพือ่ การเขียนอ้ างอิงและ

P

บรรณานุกรม

PT เนาวลักษณ์

-

ดนัย

มี

ระบบ

เพือ่ การเขียนอ้ างอิง e-Learning
และบรรณานุกรม

4 โครงการ Smart-Evaluation

P

PT เนาวลักษณ์

-

มีระบบ Smart
Evaluation

Smart

5 โครงการพัฒนาระบบนาเสนอตัวอย่างหนัง (ภาพยนตร์ )

P

SK กัณฐ์ ธนาศิลป์

-

มีระบบนาเสนอ

อยูร่ ะหว่าง

ตัวอย่างหนังใหม่

ดนก.

มีระบบจองห้ องดู

มีระบบจอง

ภาพยนตร์

ห้ องดู

ใหม่
6 โครงการพัฒนาระบบจองห้ องดูภาพยนตร์ ผา่ นเว็บไซต์

PT พิทย์พิมล
P

SK ทิตยา

-

กัณฐ์ ธนาศิลป์
PT นพดล
7 โครงการพัฒนาระบบจองห้ องศึกษาค้ นคว้ าแบบกลุม่
ผ่านเวบไซต์

P

SK ทิตยา
กัณฐ์ ธนาศิลป์
PT นพดล

มีระบบ

ภาพยนตร์
-

มีระบบจองห้ องศึกษา มีระบบจอง
ค้ นคว้ าแบบกลุม่

ห้ องศึกษา
ค้ นคว้ าฯ

demo 27กค58

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้ อมการเรียนรู้ทงทางกายภาพและทางออนไลน์
ั้
(Provide learning environment both physical and online) เพือ่ สนับสนุนการเป็ นห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
8 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
P
SK ทิตยา
เว็บไซต์
สานักหอสมุด
9 โครงการจัดเก็บโครงงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Project)

P

SK ทิตยา
PT สุนิษา

P

- แข่งขันตอบคาถาม

PT เสาวภา

- One Word One Week ASEAN Language

SK กอบกุล

- นิทรรศการให้ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

SK ขวัญชนก

12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ เตรี ยมความ

-

มีระบบ e-Project

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เว็บไซต์
สานักหอสมุด
มีระบบ
e-Project

กลยุทธ์ ที่ 4 สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเตรียมพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
10 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 2 ภาษา
P
11 โครงการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมอาเซียนกับสานักหอสมุด

PT พิทย์พิมล

ผลการ

P

พร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน

3,000

ร้ อยละ 5 ของแผน

ร้ อยละ

การดาเนินการ

10

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

85.54

SK จิตติมา

งบประมาณ

นาผลมาพัฒนา/

นาผลมา

PT จรรยา

ของ ม.

ปรับปรุงงาน

พัฒนา/
ปรับปรุงงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การบริ การที่เป็ นเลิศ มุ่งเน้ นผู้ใช้ บริ การ (User Focus)
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสานักหอสมุด
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการสร้ างความพึงพอใจและความผูกพันกับผู้ใช้ บริ การ (Customer Engagement)
13 โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก "Let's Read"

P

14 โครงการ ปกนิยายใหม่ไฉไลกว่าเดิม

P

SK พรรณทิพย์

3,000

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

PT ธมลวรรณ

2,000

ร้ อยละ 80

94.96

SK พรรณทิพย์

5,000

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ

ของหมวด ก.

50.00

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

85.00

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

อานาจ ทศพร
15 โครงการ Library Selfi Photo Contest
16 กิจกรรมความรู้ คูส่ ขุ า

P
P

SK ทิตยา
SK ขวัญชนก

10,000
2,000

บรรลุ 100%

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
PTเสาวภา

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

2,000

ร้ อยละ 80

86.40

10,000

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

85.50

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

83.82

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

84.20

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

81.60

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

90.00

ความพึงพอใจ

SK

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 97.80

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

83.92

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

80.00

E-form

-

ณาตยา
17 โครงการ Sale Corner

P

18 โครงการประกวดคลิปหนังสือน่าอ่าน

P

19 โครงการจัดทาทีค่ นั่ หนังสือบนชั ้น

P

20 โครงการดนตรี พาเพลิน
21 โครงการห้ องสมุดเคลือ่ นที่

P

SK จิตติมา (ด)
SK ขวัญชนก
PT เสาวภา
SK ขวัญชนก
PT เนาวลักษณ์

P

- กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด

10,000
2,000
5,000
2,000

นพดล

22 โครงการยืมไม่อนั ้ เดือน Birthday

P

SK กอบกุล

-

PT สุพิริยา
23 กิจกรรมตะกร้ ารถเข็นหนังสือ for you

P

SK ขวัญชนก

6,000

ภารกิจบริการฯ
24 โครงการประเมินปุ๊บ มีสทิ ธิ์ ปั๊บ

P

SK ผกาทิพย์

2,000

ภารกิจบริการฯ
25 E-Across Campus (การยืมข้ ามสาขาอิเล็กทรอนิกส์)

P

(E-form)

SK กอบกุล

-

demo #2 27 กค 58

PT เนาวลักษณ์
พิทย์พิมล

เป้าประสงค์ที่ 2 นิสติ มหาวิทยาลัยทักษิณมีทกั ษะสารสนเทศเพือ่ ส่งเสริ มกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Life Long Learning)
กลยุทธ์ ที่ 1 ร่วมมืออย่างเข้ มแข็งและต่อเนื่องกับฝ่ ายกิจการนิสติ /คณะ/สาขาวิชา/ องค์การนิสติ ในการพัฒนานิสติ ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย/คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
26 โครงการผู้บริหารพบองค์การนิสติ

P

ผอ. รอง ผอ.

2,000

2 วิทยาเขต

2
วิทยาเขต

27 โครงการอบรม/ประเมินการสอน/ความพึงพอใจหลักสูตร

P

SK กอบกุล

-

ความพึงพอใจ

SK-81.77

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ICT1 และ ICT2

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ผกาทิพย์ ขวัญชนก

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ร้ อยละ 75

PT-88.80

ความพึงพอใจ

PT-88.60

PT เนาวลักษณ์
นพดล ธมลวรรณ

28 โครงการอบรมการสืบค้ นสารสนเทศขั ้นสูง

P

SK กอบกุล

-

ผกาทิพย์

ร้ อยละ 80

ขวัญชนก
PT เนาวลักษณ์
29 โครงการอบรมการใช้ โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม

P

Endnote แก่บณ
ั ฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
30 บริการการตรวจสอบรายการอ้ างอิง/บรรณานุกรมใน

SK กอบกุล

-

PT เนาวลักษณ์
P

การทาวิจยั ผลงานทางวิชาการแก่อาจารย์/นักวิจยั

SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์

ความพึงพอใจ

SK-97.50

ร้ อยละ 80

PT-88.40

ความพึงพอใจ

SK - 98.80

-

ร้ อยละ 80

PT - 95.56

PT สุนิษา
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ร่ วมพัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู้ และสังคมฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่ 1 เป็ นห้ องสมุดสนับสนุนการบริ การวิชาการแก่ชมุ ชน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการบริการวิชาการเพือ่ การเรี ยนรู้ ของชุมชนและสังคม
31 โครงการบรรณารักษ์ ห้องสมุดโรงเรี ยนกับเครือข่าย

P

SK ทิตยา

สังคมออนไลน์ ปี 2
32 โครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ ปี 2
33 โครงการห้ องสมุดต้ นแบบสูโ่ รงเรียนรอบรัว้

P
P

SK กอบกุล
PT เนาวลักษณ์

มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง
34 โครงการเยาวชนคนเก่งเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมลุม่ น ้า

P

PT จรรยา

P

PT จรรยา

ทะเลสาบสงขลา ปี 2
35 โครงการ Library Camp ตามรอยพ่อ สานความรู้สู่
ภูมิปัญญาเด็กไทย ปี 2

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

งบ ม.

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

84,600

ร้ อยละ 80

90.40

งบ ม.

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

23,000

ร้ อยละ 80

94.40

งบ ม.

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

42,000

ร้ อยละ 80

94.10

งบ ม.

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

100,000

ร้ อยละ 80

95.60

งบ ม.

ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

45,000

ร้ อยละ 80

88.40

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

เป้าประสงค์ที่ 2 คนสร้ างความรู้ แลกเปลีย่ นความรู้ ต่อยอดความรู้ สร้ างสังคมทีใ่ ช้ ความรู้ ในการดาเนินชีวติ และการผลิต
กลยุทธ์ ที่ 1 ร่วมธารงรักษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาคใต้ โดยร่วมมือกับส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้ องในการ พัฒนาฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นภาคใต้
36 โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

P

วิทยาเขตพัทลุง

PT สุนิษา

-

SK พรรณทิพย์

37 โครงการพัฒนาฐานข้ อมูลเลขผู้แต่งภาษาไทย

P

SK วิมล ทิตยา

-

ละอองดาว

ร้ อยละ 10

ร้ อยละ 10

ของแผนการ ดนง.

ของแผนฯ

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ

ของแผนการ ดนง.

100.00

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ

ของแผนการ ดนง.

50.00

PT ธมลวรรณ
สุนิษา
38 โครงการปรับปรุงซอฟแวร์ ฐานข้ อมูลคลังปั ญญา

P

SK สุริยา

-

มหาวิทยาลัยทักษิ ณ (TSU Knowledge Bank)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์ กร
เป้าประสงค์ที่ 1 สานักหอสมุดมีการบริ หารจัดการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ เน้ นคุณภาพชีวติ และสุขภาวะทีด่ ขี องบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ 1 สรรหา ธารงรักษา และพัฒนาบุคลากรทุกกลุม่ ในฐานะทีเ่ ป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาองค์กร
39 โครงการสนับสนุนการทาผลงานเพือ่ การขอตาแหน่งทีส่ งู ขึ ้น
P

-

กิจกรรม/โครงการ
สนับสนุนการทา
ผลงานฯ

SK สุริยา

1,500

- บุคลากรมี

- 3 ครัง้

ทิตยา

500

ความรู้ และทักษะ

- ร้ อยละ

ด้ าน IT สอดคล้ อง

88.93

SKทิตยา
ขวัญชนก

40 โครงการให้ ความรู้ทางด้ าน IT แก่บคุ ลากร

P

PT พิทย์พิมล

อยูร่ ะหว่าง บรรลุ
ดนก.

กับงานทีร่ ับผิดชอบ
- จานวน 3 ครัง้
- ความพึงพอใจ
ร้ อยละ 80
41 โครงการ English for Library Staff

P

SK ธัญชนก

งานวิเทศ-

ไม่น้อยกว่า

ร้ อยละ

PT จรรยา

สัมพันธ์

ร้ อยละ 50

63.33

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

42 โครงการปิ ดทองหลังพระ

P

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
SK จิตติมา

-

PT จรรยา

เป้าหมาย/
ตัวบ่งชี ้

ผลการ

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

ไม่มีบคุ ลากร

ไม่มี

ทาผิดจรรยาบรรณ

ทาผิดฯ

กลยุทธ์ ที่ 2 สร้ างบรรยากาศสถานทีท่ างานให้ นา่ อยูบ่ คุ ลากรมีความสุขในการทางานจัดกิจกรรมสร้ างเสริ มความรักและความผูกพันกับองค์กรเพือ่ ให้ มีผลการดาเนินงานทีด่ แี ละภาคภูมิใจในองค์กร
43 โครงการศึกษาดูงาน

ผอ.

P

44 โครงการสวนในห้ องสมุด

P

470,000

รอง ผอ.

-นาผลมาพัฒนา/

หน.สนง.

ปรับปรุงงาน

SK กัณฐ์ ธนาศิลป์ 10,000
PT นพดล

3,000

วิวรรธน์

45 โครงการรู้ทนั โรคภัยใส่ใจสุขภาพ

P

- จานวน 1 ครัง้

1 ครัง้

- ความพึงพอใจใน

- ร้ อยะ

การปฏิบตั งิ าน

79.8

ร้ อยละ 75
- ความผูกพันต่อ

- ร้ อยละ

องค์กร ร้ อยละ 75

82.20

- ความพึงพอใจ

ร้ อยละ

ร้ อยละ 80

83.56
SK 1 ครัง้

SK จิตติมา พ.

2,000

บุคลากรได้ ตรวจ

PT จิราภรณ์

2,000

สุขภาพประจาปี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ70

46 โครงการธรรมะดลใจ

47 กิจกรรม Staff Happy Birthday

P

P

SK สุนนั ท์

10,000

PT จรรยา

5,000

- 1 ครัง้

1 ครัง้

- นาผลมาใช้ ในการ 27 - 29 พ.ค. 58
ปฏิบตั งิ าน

ร้ อยละ 90.20

SK จิตติมา พ.

8,000

- ความพึงพอใจใน

- ร้ อยะ

PT จิราภรณ์

4,000

การปฏิบตั งิ าน

79.8

ร้ อยละ 75
- ความผูกพันต่อ

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

- ร้ อยละ

ยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์/กลยุทธ์ /โครงการ/กิจกรรม

48 โครงการ TSU Library Award

โคงการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ต่อเนื่อง ใหม่ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

SK จิตติมา

P

เป้าหมาย/

ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

30,000

ตัวบ่งชี ้

ผอ. รอง ผอ.

P

82.20

1 นวัตกรรม

2
นวัตกรรม

15,000

แผนปฏิบตั กิ าร

แผนฯ

ปี การศึกษา 2558

2558

งบฝ่ าย

Application

อยูร่ ะหว่าง

วิชาการ

Report

ดนก.

2,000

ค่านิยมของ

ค่านิยมของ

สานักหอสมุด

สานักฯ

หน.สนง.
บุคลากร
50 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
51 โครงการประกวดค่านิยมสานักหอสมุด

ผอ. รอง ผอ.

P

ผอ. รอง ผอ.

P

หน.สนง.
บุคลากร
52 โครงการอบรมดับเพลิงเบื ้องต้ นและอพยพหนีไฟ ประจาปี

SK อัจฉราภรณ์

พ.ศ. 2558

PT จรรยา

53 Morning Brief

SK กอบกุล

30,000

2 ครัง้

PT1 ครัง้
SK 1 ครัง้

-

สัปดาห์ละ 1 ครัง้

อยูร่ ะหว่าง
ดนก.

54 รางวัลขวัญใจผู้ใช้ บริการ

SK กอบกุล

-

เดือนละ 1 ครัง้

กอบกุล

-

ร้ อยละ50

ร้ อยละ40

สุนนั ท์ วิมล

ของแผนการ

ของแผนการ

เนาวลักษณ์

ดาเนินงาน

ดาเนินงาน

สุนิษา นพดล

(บทที่ 1 และ 2)

PTเนาวลักษณ์
55 งานวิจยั เรื่ อง สาเหตุการไม่ใช้ ห้องสมุด กรณี

ผอ. รอง ผอ.

สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิ ณ วิทยาเขตพัทลุง

นพดล

ธมลวรรณ
ปิ ตมิ า

สรุป

55 โครงการ

โครงการบรรลุ

54 โครงการ

คิดเป็ นร้ อยละ 98.18

ดาเนินการแล้ ว อยูร่ ะหว่าง ยังไม่ถึง

ดาเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ ดาเนินการ เวลา ดนก.

องค์กร ร้ อยละ 75
PT จรรยา
49 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร ปี การศึกษา 2558

ผลการ

