สรุปผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (ต.ค. 58 - ก.ย. 59)
ผลดําเนินงาน
รายละเอียด
ผล
บรรลุ ไมบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอการศึกษาคนควา และวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
1. พัฒนาเครื่องมือทาง
1. จํานวนเทคโนโลยีสมัยใหมที่
จํานวน
1
1
/
ระบบเสนอรายการตําราหลัก (Central Library Book Suggestion)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นํามาใช
2. พัฒนาทรัพยากร
2. รอยละการเพิ่มขึ้นของทรัพยากร
รอยละ
>=10
/
ขอเสนอพิจารณาเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการสํานัก
สารสนเทศ
สารสนเทศดิจิตอล
หอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในประเด็นยุทธศาสตรที่
1 ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ 2.1 รอยละการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิตอล >=10 เปนรอยละของงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
ที่จัดสรรสําหรับการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส >=60
กลยุทธ

3. ใหบริการเชิงรุก

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
หัวหนางานบริหาร
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ

3. ความสอดคลองของทรัพยากร
สารสนเทศกับตําราหลักที่ใชในการ
เรียนการสอน

รอยละ

>=80

93.33

/

จํานวนตําราหลักที่คณาจารยเสนอซื้อ 180 รายการ หองสมุดมี
ใหบริการและจัดหาในสวนที่ไมมีรวม 168 รายการ คิดเปนรอยละ
93.33

หัวหนางานบริหาร
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ

4. จํานวนเพิ่มของบริการเชิงรุกหรือ
การตลาดหองสมุด

กิจกรรม

1

3

/

1. สื่อสารสังคมออนไลน Facebook
2. สื่อสารสังคมออนไลน twitter
3. บริการแจงเตือนกอนถึงกําหนดสง

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

รอยละ
>=85
5. ความพึงพอใจตอบริการเชิงรุก
4. การสอนทักษะการเรียนรู 6. จํานวนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่เขารวม รอยละ
>=85
กิจกรรม
สารสนเทศ
7. ระดับความพึงพอใจของผูรับการ คาเฉลี่ย
>=4.00
ฝกอบรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาคนควา และวิจัย
1. การปรับปรุงดานกายภาพ 8. โครงการปรับปรุงพื้นที่ หรือสิ่ง จํานวน
1
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวก
โครงการ/
กิจกรรม
9. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

คาเฉลี่ย

>=4.00

/

ขอเลื่อนการประเมินเปนปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปการศึกษา 2558 มีนิสิตชั้นปที่ 1 จํานวน 5,430 คน ไดรับการอบรม รองผูอํานวยการฝาย
การสืบคนสารสนเทศ จํานวน 4,639 คน คิดเปนรอยละ 85.43
สงเสริมผูใชและวิจัย
ระดับความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมเฉลี่ย 4.56

85.43

/

4.56

/

2

/

1. ปรับปรุงพื้นที่ศึกษาคนควา ชั้น 5
2. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 หอสมุด มศว องครักษ

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
กิจการพิเศษ

4.32

/

คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการเฉลี่ย 4.32

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

กลยุทธ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

2. การสงเสริมบรรยากาศการ 10 ความพึงพอใจของผูเขารวม
คาเฉลี่ย
เรียนรู
กิจกรรม
11. เพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสาร ชองทาง
ที่มีประสิทธิภาพกับผูใชบริการ

>=4.00

ผลดําเนินงาน
รายละเอียด
ผล
บรรลุ ไมบรรลุ
4.43
/
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 4.43

ผูรับผิดชอบ
รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย
รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

1

3

/

1. สื่อสารสังคมออนไลน Facebook, twitter, Line
2. บริการแจงเตือนกอนถึงกําหนดสง
3. บรรณารักษประสานงานไปพบปะติดตอกับอาจารยแตละคณะ

1

2

/

1. มีความรวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตรในการดําเนินงานโครงการ
ปรับปรุงสวนเพื่อการเรียนรูทามกลางแมกไมหลังเลิกเรียน
2. ความรวมมือกับทุกคณะในการจัดทําตําราหลัก

ผูอํานวยการ

100

100

/

สมารถติดตอประสานงานไดครบทุกภาควิชา/สาขาวิชา

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

มี

มี

/

โครงสรางการบริหารแบงออกเปน 4 ฝาย 1 สํานักงาน

>=4.00

4.16

/

ระดับความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมเฉลี่ยเทากับ 4.16

รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการและแผน
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ

5

5

/

เกณฑขอที่ 1-5

5

4

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

5

/

เกณฑขอที่ 1-5

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ประกันคุณภาพ

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

7

7

/

เกณฑขอที่ 1-7

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประสานความรวมมือกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
1.การประสานงานความ
12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมความ จํานวน
รวมมือ
โครงการ/
รวมมือกับหนวยงานใน
กิจกรรม
มหาวิทยาลัย
13 จํานวนภาควิชา/สาขาวิชา ที่มี รอยละ
การติดตอประสานงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูองคกรคุณภาพ
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสราง 14. มีโครงสรางการบริหารงานอยาง
มี
การบริหารงาน
เปนทางการ
2. สรางโครงการบนพื้นฐาน 15. ระดับความพึงพอใจผูเขารวม คาเฉลี่ย
ความรับผิดชอบตอสังคม
กิจกรรม
และสิ่งแวดลอม
16. การดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะ ขอ(เกณฑ
และวัฒนธรรม
ประกันฯ)
17. ระบบและกลไกการบริการ
ขอ(เกณฑ
วิชาการ
ประกันฯ)
3. พัฒนาการดําเนินงานทุก 18. การดําเนินงานประกันคุณภาพ
พันธกิจอยางตอเนื่องโดยนํา การศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยง และ 19. ระบบการบริหารความเสี่ยง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใช

เปาหมาย

/

เกณฑขอที่ 1,3-5

คณะกรรมการสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมฯ
รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

กลยุทธ
ขับเคลื่อนงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ
20. การพัฒนาหนวยงานสูองคกร
เรียนรู
21. การบริหารจัดการแบบลีน
(Lean management)

หนวยนับ

เปาหมาย

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)
กระบวนงาน

7

ผลดําเนินงาน
ผล
บรรลุ ไมบรรลุ
7
/
เกณฑขอที่ 1-7

1

1

/

ระบบจองหองออนไลน

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการจัดการ
ความรู
ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ประกันคุณภาพ

4. สงเสริมและพัฒนา
22. ระบบการบริหารและการ
บุคลากรใหมีความกาวหนา พัฒนาบุคลากร
และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

5

/

เกณฑขอที่ 1-5

รองผูอํานวยการฝาย
วิชาการและแผน

5. กําหนดนโยบายและ
แผนการวิจัย

23. มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

5

/

เกณฑขอที่ 1-5

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ 24. รอยละการใชจายงบประมาณ
แผนดิน ในภาพรวม
บริหารงบประมาณและ
ทรัพยากร

รอยละ
(ก.พ.ร.)

96

99.99

/

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักหอสมุดกลางไดรับการจัดสรร
ผูอํานวยการสํานักงาน
12,498,329.50 การใชงบประมาณโดยรวม 12,498,274.47 บาท คิด ผูอ ํานวยการ
เปนรอยละ 99.99

25. รอยละการใชจายงบประมาณ
แผนดิน งบลงทุน

รอยละ
(ก.พ.ร.)

87

100

/

ผลการใชงบประมาณแผนดิน งบลงทุน 6,496,429.50 บาท จาก
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 7,670,000 บาท ทั้งนี้ รายการ
ครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรทั้ง 5 รายการสามารถจัดหาไดครบทุก
รายการ แตเนื่องจากบริษัทเสนอราคาต่ํากวาราคาที่ไดรับการจัดสรร
1,173,570.50 บาท การคํานวณงบประมาณที่ไดรับจะเปน
6,496,429.50 บาท ดังนั้นรอยละการใชงบประมาณเทากับรอยละ 100

