สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 13 เปาประสงค
17 ตัวชี้วัด และ 20 โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมี 17 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด (รอยละ 82.35)
ไมบรรลุ 3 ตัวชี้วัด (รอยละ 17.65) ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุมีดังนี้
1. รอยละการใชทรัพยากรสิ่งพิมพเพิ่มขึ้น เปาหมาย อยางนอยรอยละ 5 ผลดําเนินงานลดลง
รอยละ 17
2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย เปาหมาย อยางนอย 1 กิจกรรม
ผลดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงานกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย
3. มีการถอดบทเรียนการใหบริการวิชาการ เปาหมาย อยางนอย 1 เรื่อง ผลดําเนินงาน ไมมี
การดําเนินงานถอดบทเรียนการใหบริการวิชาการ
รายละเอียดดังตาราง 1
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการมี 20 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 18
โครงการ/กิจกรรม (รอยละ 90.00) และยังไมดําเนินการ 2 โครงการ/กิจกรรม (รอยละ 10.00) คือ
1. โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย
2. โครงการบริการวิชาการ : หองสมุดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องจาก ไมมีกจิ กรรมการสํารวจ
หนังสือในปนี้ และนิสิตทีจ่ ะเขารวมกิจกรรมฝกอบรมการสืบคน เคยเขารวมกิจกรรมที่จัดไปแลวในปงบประมาณ
2561
รายละเอียดดังตาราง 2

รายงานแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
1. พัฒนาทรัพยากรที่สอดคลอง พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ตอการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สงเสริมการเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายบริหารจัดการ
1. รอยละการใชทรัพยากรสิ่งพิมพ อยางนอยรอยละ สถิติการใชทรัพยากรสารสนเทศใน
เพิ่มขึ้น
5
ปงบประมาณ 2561(ก.ย 60.-ส.ค.61) มีการใช ทรัพยากรสารสนเทศ
207,580 ครั้ง สถิติการใชในปงบประมาณ
2562 (ก.ย.61-ส.ค. 62) มีการใช 171,555 ครั้ง
โดยสรุปมีการใชลดลง รอยละ 17

หมายเหตุ
ไมบรรลุ

2. คาใชจายตอครั้ง (cost per
use) ของการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่จัดซื้อ

บรรลุ

พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียน

นอยกวาหรือ
คาใชจายตอครั้ง (cost per use) ของการใช
เทากับ 40 บาท ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดซื้อรวมฐานทั้งหมด
ตอครั้ง
27.29 บาทตอครั้ง

3. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใชงาน อยางนอย 1
นวัตกรรม

พัฒนาผูใชบริการใหสามารถเขาถึง
4. จํานวนผูเขารับการอบรมการ
ทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับความตองการ สืบคนสารสนเทศมีความรูผาน
เกณฑที่กําหนด
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

ตาราง 1

5. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก

รอยละ 80

อยางนอย 1
โครงการ/
กิจกรรม

1. ระบบการยืมหนังสือระหวางหนวยงาน (ICL) หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด บรรลุ
2. ระบบ Curriculum Guide
3. ระบบคลังขอมูลหองสมุด (Central Library
Data Warehouse)
ผูเขารับการอบรมการสืบคนสารสนเทศ มี
จํานวนทั้งสิ้น 1,029 คน มีความรูผานเกณฑที่
กําหนด คิดเปนรอยละ 85.60

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

มีการจัดหาคอมพิวเตอรโนตบุก 41 เครื่อง
ผูอํานวยการสํานักงาน
คอมพิวเตอร แบบ All in One 75 เครื่อง
ผูอํานวยการ
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 2 เครื่อง โทรทัศนแบบ
ไอพี 19 เครื่อง เครื่องทําน้ําเย็น 2 เครื่อง พัด
ลมติดผนัง 1 ตัว และโตะพับญี่ปุน 6 ตัว

บรรลุ

บรรลุ

6. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู

ไมนอยกวา 4.00 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม 4.60

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

บรรลุ

7. ระดับความสําเร็จของการ
จัดการขอรองเรียน

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
ครบ 5 ขอ*

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

บรรลุ

8. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

ไมนอยกวา 4.00 ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจตอบริการ รองผูอํานวยการฝายบริหาร
หองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02)

บรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
3. พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูผล พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางเทคโนโลยี
การดําเนินงานที่เปนเลิศ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
9. รอยละบุคลากรไดรับการ
อบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานและ 10. ระดับความพึงพอใจของ
เสริมสรางใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงและ
ขององคกร
หองสมุดสีเขียว

11. จํานวนบุคลากรที่มีความรู
ดานการอนุรักษพลังงานผาน
เกณฑที่กําหนด
พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการวิจัย

12. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย
สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช
13. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
กระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือใน และพัฒนาบุคลากรโดยการ
การทํางาน
จัดการความรู

เปาหมาย
ผลการดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ไมนอยกวารอย บุคลากรสํานักหอสมุดกลางมี 80 คน เขารับ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ละ 80
การอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 71
คน คิดเปนรอยละ 88.75
ไมนอยกวา 4.00 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงและหองสมุดสีเขียวเทากับ 4.26
1. ความพึงพอใจตอกิจกรรมในโครงการศิลปฯ
- กิจเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 3.91
- ทอดผาปาและถวายเทียนพรรษา 4.23
- วันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง 4.23
2. ความพึงพอใจตอกิจกรรมในโครงการ
หองสมุดสีเขียว
- อบรมใหความรูเรื่อง การประหยัดพลังงาน
และการจัดการขยะ 4.26
- กิจกรรม Big Cleaning Day 4.31
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 4.60

คณะกรรมการสงเสริมศิลปฯ

หมายเหตุ
บรรลุ

บรรลุ

ไมนอยกวารอย ผลการประเมินความรูดานการอนุรักษพลังงาน คณะกรรมการโครงการ
ละ 80
พบวา มีผูตอบแบบทดสอบ 73 คน มีความรู
ดานการอนุรักษพลังงานผานเกณฑที่กําหนด
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 80.82

บรรลุ

อยางนอย 1
กิจกรรม
ไมนอยกวา 2
ประเด็นความรู

ไมบรรลุ

ไมไดดําเนินการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

1) ประเด็นความรู “การยืมทรัพยากรระหวาง คณะกรรมการโครงการจัดการ
หองสมุดสาขาของสํานักหอสมุดกลาง”
ความรู
2) ประเด็นความรู “เทคนิคการวิเคราะห
ประเมิน และสรุปผลการดําเนินโครงการของ
สํานักหอสมุดกลาง”
3) ประเด็นความรู “การลงรายการ
บรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Aleph”

ประเด็นยุทธศาสตร

4. พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
พัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 14. มีการนํา Lean
Management มาใชในการ
บริหารจัดการ

เปาหมาย
อยางนอย 2
กระบวนงาน

ผลการดําเนินการ
มีการดําเนินงาน 2 กระบวนงาน คือ
- ระบบแจงซอมออนไลน
- การนําเสนอรายงานสถิติการยืม
ทรัพยากรหองสมุด

ผูรับผิดชอบ
หมายเหตุ
หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด บรรลุ

บริหารความเสี่ยงเพื่อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ

15. จํานวนขอรองเรียนการเขา
ใชหองสมุดผานประตูอัตโนมัติ
หองสมุดองครักษลดลง

รอยละ 80

ไมมีขอรองเรียนการเขาใชหองสมุดผานประตู
อัตโนมัติหองสมุดองครักษ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรลุ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ
มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

16. การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
17. มีการถอดบทเรียนการ
ใหบริการวิชาการ

5 ขอ**

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

บรรลุ

หัวหนาฝายบริหารจัดการฯ
หัวหนาหองสมุดองครักษ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ไมบรรลุ

อยางนอย 1 เรื่อง ไมไดดําเนินการ

*เกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียน
ขอ 1 มีการจัดทํากระบวนการการจัดการขอรองเรียน โดยกําหนดนโยบาย/หลักเกณฑ มีชองทางที่หลากหลาย มีแผนภูมิแสดงกระบวนการอยางเปนลําดับขั้นตอน และประกาศใหผูใชบริการทราบอยางเปดเผย
ขอ 2 มีชองทางในการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ อยางนอย 5 ชองทาง
ขอ 3 มีการจัดการขอรองเรียนตามกระบวนการที่กําหนดไว
ขอ 4 มีการแจงผลการดําเนินงานใหผูใชบริการทราบ และมีระบบกลไกในการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับขอรองเรียน มีการรวบรวม จัดทํารายงานสรุปขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 5 มีการประเมินผลการจัดการขอรองเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาอยางยั่งยืนและปองกันการเกิดซ้ํา รวมถึงการจัดทําคูมือการจัดการขอรองเรียน
และทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียน
**เกณฑการประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 1 คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 2 มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานขอมูลครบถวนตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และเชื่อมโยงสูแผนกลยุทธและ /หรือแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
ขอ 4 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
ขอ 5 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรมรวมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ไดจากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใชประโยชนได

รายงานผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให
สอดคลองกับการเรียนการสอนและการวิจัย

งบประมาณ
17,127,900

- การจัดหาฐานขอมูล
- การจัดหาหนังสือ วารสาร

ไตรมาส 1

การใชงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

2,485,535.80
876,304.55

8,707,945.01
672,132.85

2. การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

448,707.96
674,138.55

ตาราง 2
ไตรมาส 4

ผลการดําเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณแบงออกเปน ดังนี้
1) คาจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 14,567,900 บาท (รอยละ 85.05)
2) คาจัดหาทรัพยากรฉบับพิมพ 2,560,000 บาท (รอยละ 14.95) ซึ่ง
ประกอบดวยคาหนังสือ
2,300,000 บาท (รอยละ 13.43) และคาจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ
260,000 บาท (รอยละ 1.52)
ในเดือน ต.ค. 2561- ส.ค. 2562 มีการใชงบประมาณ ดังนี้

10,451.76 - คาจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 11,652,640.53 บาท
244,407.95 - คาจัดหาทรัพยากรฉบับพิมพ 2466,983.90 บาท ประกอบดวยจัดหาหนังสือ
2,011,476.90 บาท และจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ 205,507 บาท
1. ระบบการยืมหนังสือระหวางหนวยงาน (ICL)
2. ระบบ Curriculum Guide
3. ระบบคลังขอมูลหองสมุด (Central Library Data Warehouse)

3. โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ

10,000

1,000

1,000

4. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา

3,276,100

179,000

3,099,100

มีการฝกอบรมการใชโปรแกรม Endnote และโปรแกรม Turnitin โดยใช
งบประมาณของสํานักหอสมุดกลางและงบประมาณสนับสนุนจากสํานักพิมพ
มีการจัดหาคอมพิวเตอรโนตบุก 41 เครื่อง คอมพิวเตอร แบบ All in One 75
เครื่อง มัลติมีเดียโปรเจคเตอร 2 เครื่อง โทรทัศนแบบไอพี 19 เครื่อง เครื่องทํา
น้ําเย็น 2 เครื่อง พัดลมติดผนัง 1 ตัว และโตะพับญี่ปุน 6 ตัว

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

งบประมาณ
60,000

ไตรมาส 1

5,500

การใชงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
3,770

ไตรมาส 4

ผลการดําเนินงาน

19,520 มีการดําเนินการ ดังนี้
1. กิจกรรม SWU OPEN HOUSE 2018 ในวันที่ 9 - 10 พ.ย. 61
2. แหลงเรียนรูสัญจร ณ หองสมุดมารวยและพิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวันที่ 20 พ.ย. 61
3. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสัญจร ณ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC)
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค ในวันที่ 27 ก.พ. 62
4. ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสัญจร ณ พิพิธภัณฑลานของเลนเกริกยุนพันธและ
พิพิธภัณฑเจาสามพระยา จ.อยุธยา ในวันที่ 3 เม.ย.2562
5. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด ไดแก กิจกรรม Bookfair กิจกรรมวันศ.ดร.สุดใจผศ.ดร.มาเรีย เหลาสุนทร กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 19-23 ส.ค.2562

6. การจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ
7. การติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ

มีการดําเนินการ 5 ระดับ
ผูใชบริการหองสมุดมีความพึงพอใจตอบริการหองสมุดโดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.02)

8. การสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา
และการฝกอบรมภายใน

500,000

9. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชีวิตการทํางาน

40,000

19,175

20,400

340,195

34,030

ไดสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาที่จัดโดยหนวยงานภายนอกโดยมี
คาใชจาย รวมทั้งสิ้น 13 ราย และมีการสงบุคลากรเขารับการอบรมโดยไมเสีย
คาใชจายเปนระยะๆ รวมถึงกิจกรรมที่สํานักหอสมุดกลางจัดเอง เชน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมสัมมนาประจําป
- กิจกรรมพัฒนาระบบ Central Library Curriculum Guide
1. มีการจัดกิจกรรมเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม วันที่ 28 ธ.ค. 61
2. จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีวันสงกรานต วันที่ 9-11 เม.ย. 62
3. จัดกิจกรรมทอดผาปาและถวายเทียนพรรษา 10 มิ.ย. - 5 ก.ค. 62

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

10. โครงการหองสมุดสีเขียว

งบประมาณ

50,000

ไตรมาส 1

575

การใชงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

15,000

21,375

ไตรมาส 4

ผลการดําเนินงาน
4. จัดกิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง วันที่ 7 ส.ค. 62
5. จัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ วันที่ 19 ก.ย. 62
6. กิจกรรมสันทนาการ ดําเนินการรวมกับการจัดกิจกรรมสัมมนาประจําป 2562
วันที่ 29-31 พ.ค. 62

10,235 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดานอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โดยไดดําเนินการไปแลว 6 กิจกรรม
1) จัดทําและประกาศนโยบายการพัฒนาหองสมุดสีเขียว
2) ทบทวนและจัดทําแนวปฏิบัติการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3) กํากับติดตามการดําเนินการตามแนวปฏิบัติการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้ง
4) กิจกรรมอบรมใหความรูแกบุคลากร เรื่อง “การประหยัดพลังงานและการ
จัดการขยะ"
5) วิเคราะหเปรียบเทียบการใชกระแสไฟฟาทุกเดือน
6.) กิจกรรมเผยแพรความรูและรณรงคการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม มี
การจัดกิจกรรมดังนี้
6.1) เผยแพรความรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
6.2) จัดกลองรับ ""ขยะขยายโอกาส"" โดยรับบริจาคฝากระปอง ที่หองสมุดทั้ง
2 แหง
6.3) รณรงค สงเสริมการแยกขยะในอาคาร ที่หองสมุดทั้ง 2 แหง โดยรณรงค
การแยกขยะประเภทขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส และการแยกกระดาษใช
แลว

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม
11. โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใน
การทําวิจัย
12. โครงการจัดการความรู

งบประมาณ
289,300
5,000

ไตรมาส 1

การใชงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

2,240

720

ไตรมาส 4

ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดดําเนินการ

1,590 1) กิจกรรม “การลงรายการบรรณานุกรมในระบบหองสมุดอัตโนมัติ Aleph”
ครั้งที่ 1 และ 2
2) กิจกรรม “การยืมทรัพยากรระหวางหองสมุดสาขาของสํานักหอสมุดกลาง ”
3) กิจกรรม “เทคนิคการวิเคราะห ประเมิน และสรุปผลการดําเนินโครงการ
ของสํานักหอสมุดกลาง”

13. โครงการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean
management)
- ระบบแจงซอมออนไลน
- การนําเสนอรายงานสถิติการยืม
ทรัพยากรหองสมุด

1. ระบบแจงซอมออนไลน สามารถลดขั้นตอนการดําเนินงานได 2 ขั้นตอน
(จาก 5 ขั้นตอน เปน 3 ขั้นตอน) และ ลดระยะเวลาการดําเนินงานได 2 ชั่วโมง
50 นาที (จาก 3 ชั่วโมง เปน 10 นาที)
2. การนําเสนอรายงานสถิติการยืมทรัพยากรหองสมุด สามารถลดขั้นตอน
การดําเนินงานได 2 ขั้นตอน (จาก 4 ขั้นตอน เปน 2 ขั้นตอน) และ ลด
ระยะเวลาการดําเนินงานได 3 ชั่วโมง 55 นาที (จาก 5 ชั่วโมง เปน 1 ชั่วโมง 5
นาที)

14. การบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง :
ปญหาการเขาใชหองสมุดผานประตูอัตโนมัติ
หองสมุดองครักษ

มีการดําเนินการ 2 เรื่อง
1. ผูใชไมสามารถใชบัตรประจําตัวผานประตูอัตโนมัติหองสมุดเพื่อเขาใช
บริการได
2. ผลการแสดงขอมูลสืบคนบรรณานุกรมหองสมุดผาน SWU Discovery ยัง
ไมครบถวน

15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
16. โครงการรักษโรงเรียน

17. โครงการรักการอาน สานฝน สูการคิด
18. โครงการบริการวิชาการ : หองสมุดวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย

40,000
120,835

23,400
13,840

82,960

95,991
40,000

70,591

25,400

หมายเหตุ

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ
มีการดําเนินการไปแลว 2 กิจกรรม
1. กิจกรรม “สํารวจพื้นที่และความตองการชุมชน”
2. กิจกรรม “การสงเสริมการอานในโรงเรียน”
ดําเนินการเสร็จสิ้น และประชุมสรุปโครงการไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ไมมีกิจกรรมการสํารวจหนังสือในปนี้ และนิสิตที่จะ
เขารวมกิจกรรมฝกอบรมการสืบคน เคยเขารวมกิจกรรมที่จัดไปแลวใน
ปงบประมาณ 2561

งบอุดหนุนรัฐบาล

งบอุดหนุนรัฐบาล
ยกเลิกโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

19. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตในวัยเกษียณอายุ

20,000

20. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

10,000

รวมงบปรระมาณ

21,685,126

ไตรมาส 1

การใชงบประมาณ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

10,000

ไตรมาส 4

10,000 มีการกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 2 ครั้ง ไดแก
1) เรื่อง"อยูอยางไรใหใจเปนสุข " ในวันที่ 30 เม.ย. 2562
2) เรื่อง "บทบาทของสหกรณออมทรัพย มศว กับสมาชิก " ในวันที่ 4 ก.ค. 2562

10,000

3,677,161

12,627,708

1,539,166

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินการเสร็จสิ้น ภายใตกิจกรรม เวียนนาอาสา เพื่อหญิงไทยพนมะเร็งเตานม
มีผูเขารวมโครงการ 34 คน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ย = 4.67)
296,205

หมายเหตุ

