สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 59 – ก.ย. 60)
ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีการจัดทําแผน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีการนําระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EDPex) มาใชในการ
บริหารงาน สํานักหอสมุดกลางจึงมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และเสนอที่ประชุมผูบริหารสํานัก
หอสมุดกลางพิจารณาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 และไดนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 14
เปาประสงค 17 ตัวชี้วัด และ 20 โครงการ/กิจกรรม ในการนี้ขอรายงานผลการดําเนินงานดังนี้
การดํางานตามตัวชี้วัดสามารถบรรลุ 16 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 94.12 และไมบรรลุ 1 ตัวชี้วัด คือ
อัตราการใชฐานขอมูล โดยมีเปาหมาย เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 7 ผลการดําเนินงาน ลดลงรอยละ 15.28
สําหรับการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมสามารถดําเนินการครบทุกโครงการ/กิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100.00 รายละเอียดดังตาราง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 59 - ก.ย. 60)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาทรัพยากรที่สอดคลองตอการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาใหม อยางนอยรอยละ 80
สอดคลองกับตําราหลัก
2. อัตราการใชฐานขอมูล
เพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
มารอยละ 7
อยางนอยรอยละ 60
3. รอยละของงบประมาณที่ใชใน
การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส
ตองบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด

พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใหบริการ อยางนอย 1
นวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 100
-15.28

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการเรียนการสอน
- การจัดหาฐานขอมูล
- การจัดหาหนังสือ วารสาร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักหอสมุดกลางไดรับการ
เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผานระบบเสนอซื้อ (CLBS)
จํานวน 101 รายการ และไดดําเนินการจัดซื้อมาใหบริการ
จํานวน 101 รายการ คิดเปนรอยละ 100
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรสําหรับจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมดเปนเงิน 13,423,300.00 บาท
ใชงบประมาณไปทั้งสิ้น 13,423,316.60 บาท (รอยละ 100)
แบงออกเปนคาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
10,827,161.20 บาท (รอยละ 80.66) และคาจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ 2,596,155.40 บาท (รอยละ
19.34)

การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
- การจัดการการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส
- การพัฒนาโปรแกรม CLBS
- การจัดการการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ภาษาไทย

1. ระบบจัดการการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส (CLJL)
เปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมการใชบริการวารสาร
อิเล็กทรอนิกสของสํานักหอสมุดกลาง ใหสามารถเขาถึงได
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

รอยละ 80.66

3 นวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน

2. ระบบเสนอรายการตําราหลัก (CLBS) ใหบริการเสนอซื้อ
ตําราหลัก รายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ ไดแก วิชา
แกน วิชาเฉพาะดานบังคับ และวิชาเอกบังคับ/พื้นฐาน
เฉพาะดาน หรือวิชาบังคับใดๆ ที่นิสิตสวนใหญชองคณะตอง
เรียน โดยเปดใหบริการเฉพาะคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ปจจุบัน อยูระหวางการดําเนินการพัฒนาเวอรชั่น 2 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการเสนอซื้อทรัพยากร สําหรับ
นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เชน การเสนอซื้อ
หนังสือประกอบการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไป รวมถึง
การพัฒนาระบบแจงเตือนบรรณารักษผูดูแลระบบเมื่อมีการ
เสนอซื้อทรัพยากรผานระบบ

หมายเหตุ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
พัฒนาผูใชบริการใหสามารถเขาถึง 5. จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นป รอยละ 85
ทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับความ ที่ 1 ที่เขารับการอบรม
ตองการ
6. จํานวนผูเขารับการอบรมมีความรู รอยละ 80
ผานเกณฑที่กําหนด

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

7. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก

อยางนอย 1
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 86.89

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ

รอยละ 99.90

5 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา

ผลการดําเนินงาน
3. ระบบบริหารจัดการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และ Mobile
Application (eLib) สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการจัด
จางพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เปน Web Base
Application และ Mobile Application เพื่อสงเสริมการ
ใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส โดยผูใชบริการจะสามารถ
เลือกอาน e-Book บนเว็บไซต ผาน Web browser reader
ซึ่งจะชวยเพิ่มความสะดวกในการอานโดยไมตองติดตั้ง
โปรแกรมเพิ่มเติม รวมถึงการอาน e-book ผานอุปกรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่และ Tablet ซึ่งจะชวยใหผูใชบริการ
สามารถอาน e-book ของสํานักหอสมุดกลาง ไดทุกที่ทุกเวลา

นิสิตระดับปริญญาตรี ป 1 ประจําปการศึกษา 2559 (10
คณะ)รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,364 คน (สวนสงเสริมและบริการ
การศึกษา,2559) เขารวมอบรมวิชา SWU 141 จํานวน
2,054 คน คิดเปนรอยละ 86.89 ผานเกณฑในการเขารวม
ฝกอบรม จํานวน 2,052 คน คิดเปนรอยละ 99.90 ไมผาน
เกณฑการเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 คน
1. ปรับปรุงพื้นหองประชุม 702 และหองประชุม ศ.ดร.
สุดใจ เหลาสุนทร สํานักหอสมุดกลาง ใชงบประมาณ
450,000 บาท
2. ปรับปรุงหองน้ําอาคารหอสมุด มศว องครักษ ใช
งบประมาณ 461,070.22 บาท
3. เปลี่ยนลิฟตโดยสารสํานักหอสมุดกลาง 2 ชุด ใช
งบประมาณ 3,830,000 บาท
4. เปลี่ยนชุดควบคุมระบบลิฟตหองสมุดองครักษ 3 ชุด ใช
งบประมาณ 1,219,000 บาท
5. ปรับปรุงอาคารหอสมุด มศว องครักษ ใชงบประมาณ
11,023,261.32 บาท

หมายเหตุ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

8. คะแนนความพึงพอใจของ
ไมนอยกวา 4.00
ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรู

9. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

ไมนอยกวา 4.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ
พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางวิชาชีพ 10. รอยละบุคลากรที่ไดรับการ
ไมนอยกวารอยละ
และสายอาชีพอยางตอเนื่อง
ฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะ
95
วิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

4.11

โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก
1. กิจกรรม BOOK FAIR 2017@Central Library ระหวาง
วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2560 ระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (x̄ = 4.00)
2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 22 –
23 กุมภาพันธ 2560 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄
= 4.21)
3. กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1102 คน มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.07)

4.02

การติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ

มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ระหวางเดือน พ.ย.59-ก.พ.60 จากกลุมตัวอยางจํานวน
1,139 คน ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.02)

รอยละ 100

การสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษา บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะ
ดูงาน
วิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานรอยละ 100

พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการ 11. ระดับความพึงพอใจของ
ใหบริการ
ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลางดาน
บุคลากร

ไมนอยกวา 3.50

4.06

การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการดาน
บุคลากร

เสริมสรางบุคลากรใหมีความผูกพัน
ตอองคกร

ไมนอยกวา 3.50

3.77

โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ความพึงพอใจตอการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
การทํางาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน ประจําป
งบประมาณ 2560 โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ =3.97)

จัดสถาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน

12. ระดับความผูกพันของบุคลกร
ตอสภาพแวดลอมในการทํางาน

หมายเหตุ

โครงการหองสมุดสีเขียว

มีการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
ระหวางเดือน พ.ย.59-ก.พ.60 จากกลุมตัวอยางจํานวน
1,139 คน ผลการประเมินพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
ตอบริการหองสมุดดานบุคลากรอยูในระดับมาก (x̄ = 4.06)

บุคลากรสํานักหอสมุดกลางมีความพึงพอใจโดยรวมตอ
โครงการหองสมุดสีเขียวในระดับมาก ( x̄ =3.90) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลากร อยูในระดับ

ใชตัวชี้วัดรวมกัน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการวิจัย 13. มีการสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรในการทําวิจัย

สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช
กระบวนการจัดการความรูเปน
เครื่องมือในการทํางาน
พัฒนาศักยภาพและความสามารถใน
การทํางาน

เปาหมาย

อยางนอย 1
โครงการ/กิจกรรม

ไมนอยกวา 2
14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีการ โครงการ/กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการ
ทําวิจัย

3 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดการความรู

ผลการดําเนินงาน

มาก ( x̄ =4.05) ดานการดําเนินโครงการ อยูในระดับมาก
( x̄ =3.83) ระดับความคาดหวังและสิ่งที่ไดรับจริงจาก
โครงการ อยูในระดับมากทั้งระดับความคาดหวังและสิ่งที่
ไดรับจริง ( x̄ =3.80)
จากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่กําหนดไว ผูตอบแบบวัด
ความรูความเขาใจฯ ตองตอบถูกไมต่ํากวา 10 ขอจาก
ขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ จึงถือวาผานเกณฑ ซึ่งจากการวัด
ความรูความเขาใจฯ ในครั้งนี้ พบวา มีผูผานเกณฑที่กําหนด
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ของผูตอบฯ ทั้งหมด
70 คน
มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมการทําวิจัย 2 โครงการ
1. โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "วิธีการ
วิจัยทางสังคมศาสตรแบบผสม"
2. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 จามจุรี
วิชาการ เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนาคน พัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย"

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ดําเนินการแลวมีดังนี้
1. จัดทําแนวปฏิบัติการพิจารณาหนังสือจําหนายออก หมวด
คอมพิวเตอร หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวด
ประวัติศาสตร
2. จัดทําแบบทดสอบการสอนทักษะการใชหองสมุดสําหรับ
ใชตัวชี้วัดรวมกัน
ปการศึกษา 2560
3. ดําเนินการขอความรวมมือจากบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลางในการปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการ
แตงกายและการพูดในการใหบริการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เพื่อใหสํานักหอสมุดกลางมีระบบการ 15. มีการนํา Lean Management อยางนอย 1
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนงาน
มาใชในการบริหารจัดการ

บริหารความเสี่ยงดานการเขาถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ

6. จํานวนผูเขารับการอบรมมีความรู รอยละ 80
ผานเกณฑที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
2 กระบวนงาน

รอยละ 99.90

โครงการ/กิจกรรม

โครงการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean
management)

ประเด็นความเสี่ยง : ผูใชบริการไมสามารถ
เขาถึงขอมูลที่หองสมุดใหบริการไดครบถวน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
มีระบบการบริหารจัดการโครงการ 16. มีการบูรณาการงานบริการทาง อยางนอย 1 เรื่อง 1 เรื่อง : การศึกษา 1. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน ตําบลผาน
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
วิชาการแกสังคมกับงานวิจัย
รูปแบบการดําเนิน ศึก อําเภออรัญประเทศ ปที่ 2
กิจกรรมที่เหมาะสม
ของโครงการแบงปน
ทรัพยากรหองสมุด
มหาวิทยาลัยสู
หองสมุดโรงเรียน
จังหวัดนครนายก

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ 2 กระบวนงาน
* เรื่องที่ 1 การลดขั้นตอนการพิมพใบกําหนดสงหนังสือ
ดําเนินการเสร็จแลว คะแนนความพึงใจของผูใชบริการ
หลังจากดําเนินโครงการ คิดเปนรอยละ 74.2 ลดระยะเวลา
การยืมหนังสือไดเฉลี่ย 20 วินาทีตอเลม จากเดิมใชเวลาเฉลี่ย
35 วินาทีตอเลม เนื่องจากการยืมไดลดขั้นตอนลง 3 ขั้นตอน
จากระบบเดิมใช 9 ขั้นตอน ระบบใหมลดลงเหลือ 6 ขั้นตอน

หมายเหตุ

* เรื่องที่ 2 การลดขั้นตอนการใหบริการคลังปริญญานิพนธ
ฉบับอางอิง
เขารวมอบรมวิชา SWU 141 จํานวน 2,054 คน ผานเกณฑ ใชตัวชี้วัดรวมกับ
ในการเขารวมฝกอบรม จํานวน 2,052 คน คิดเปนรอยละ โครงการฝกอบรม
99.90 ไมผานเกณฑการเขารวมฝกอบรม จํานวน 2 คน
การสืบคนสารสนเทศ

มีการดําเนินการแลว 3 กิจกรรม ดังนี้
งบอุดหนุนรัฐบาล
ครั้งที่ 1 : การไปสํารวจพื้นที่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 : “การอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการ” เมื่อวันที่
8-10 กุมภาพันธ 2560 ผลการจัดกิจกรรมโครงการฯ
โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.48) คิดเปนรอยละ 89.60
ครั้งที่ 3 : กิจกรรมการติดตามผลและประเมินผลโครงการ
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ผลการติดตามการดําเนิน
โครงการฯ ไดใชแบบสอบถาม และการสุมสัมภาษณ
-ดานกิจกรรมและทรัพยากร คิดเปนรอยละ 94.56
-ดานการนําความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 94.33
-ดานการนําไปปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 95.24
-ดานผลกระทบตอชุมชน คิดเปนรอยละ 97.06
-ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการฯ คิดเปนรอยละ
95.08

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

2. โครงการแบงปนทรัพยากรหองสมุด
มหาวิทยาลัยสูหองสมุดโรงเรียนนครนายกที่
โรงเรียนองครักษ และโรงเรียนบานนา

มีการดําเนินโครงการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัด
นครนายก ครบทั้ง 2 โรงเรียนและเสร็จตามแผนงานของ
โครงการ ซึ่งแยกตามตัวชี้วัด ไดดังนี้

"นายกพิทยากร"

1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมบรรลุตามชี้วัด ซึ่งมีผูเขารวม
ทั้งหมด 4,925 คน คิดเปน
รอยละ 100 แบงตามกิจกรรม คือ กิจกรรมสงเสริมการอาน
ผูเขารวม 2,269 คน และผูเขารวมจากโรงเรียนองครักษ มี
ความพึงพอใจตอกิจกรรมสงเสริมการอานโดยรวมมาก สวน
กิจกรรมสาธิตหองสมุดมนุษย (Human Library) มีผูเขารวม
2,656 คน
2. จํานวนงานเผยแพรความรูบริการวิชาการ ซึ่งเปนการ
เผยแพรความรูผานตัวบุคคล คือ กิจกรรมหองสมุดมนุษย
(Human Library) โดยคณาจารย ปราชญชาวบาน
บุคลากรหองสมุดและนิสิต เปน การนําเสนอองคความรูที่มี
อยูในตัวบุคคลผานการเลาเรื่องและการสนทนา ดําเนินการ
งานเผยแพรความรู จํานวน 6 ครั้ง จากจํานวน 7 ครั้ง
เนื่องกจาโรงเรียนบานนา “นายกพิทยาคม” ขอยกเลิก
กิจกรรม “อานเพื่อแม Read For Mom” เพราะความไม
พรอมของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ โดยรวมรอยละ
88.42 ไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการที่ตั้งไว รอยละ 95
4. ดําเนินโครงการบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดในแผนการดําเนินงาน รอยละ 100 บรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว รอยละ 98
5. ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการใชทรัพยากร
สารสนเทศ รอยละ 89.30 ซึ่ง
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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งบอุดหนุนรัฐบาล

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

3. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมสงเสริม
การอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง

กิจกรรมสงเสริมการอาน ประจําป 2560 กับการสอน
ประดิษฐดอกไมจันทน เพื่อใชในงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 มีผูเขารวมกิจกกรรม
เปนสามเณร 122 รูป /ประชาชน ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.51) คิดเปนรอย
ละ 90.20

4. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู
- กิจกรรม BOOKFAIR
- กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ
เหลาสุนทร

กิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก
1. กิจกรรม BOOK FAIR 2017@Central Library ระหวาง
วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2560 ระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (x̄ = 4.00)
2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 22 –
23 กุมภาพันธ 2560 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x̄
= 4.21)
3. กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ เหลาสุนทร มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 1102 คน มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.07)

5. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพชีวิต มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง
ในวัยเกษียณอายุ
ครัง้ ที่ 1 จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ปลุกพลังบวกใน
ตัวคุณ” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงนภา ผาณิตรัตน
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (x̄ = 4.60) คิดเปนรอยละ 92.00
ครั้งที่ 2 จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “กินอยูอยางไรให
ปลอดภัยและแข็งแรง” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย
นายแพทยปญญา ไขมุก ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการฯ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.66) คิด
เปนรอยละ 93.20
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รวมกับประเด็น
ยุทธศาสตร สงเสริม
การเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลางมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องใน
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
-วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2560 ผูเขารวมกิจกรรม
ประเมินกิจกรรมบริจาคโลหิต จํานวน 336 คน มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.21) คิดเปนรอยละ
84.20
- วันที่ 6-7 กันยายน 2560 ผูเขารวมกิจกรรมประเมิน
กิจกรรมบริจาคโลหิต จํานวน 417 คน มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับ มาก (x̄= 4.26) ไดโลหิต จํานวน 246
ถุง
หองสมุดองครักษดําเนินการโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
ภายใตกิจกรรม “ประดิษฐดอกไมจันทน” ในวันจันทร ที่ 22
พฤษภาคม 2560 ณ อาคารหองสมุดองครักษ มีผูเขารวม
กิจกรรม 53 คน ผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.71) คิดเปนรอยละ
94.20

หมายเหตุ

