
แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เปาหมาย

2557

1.1 มีเครือขายที่ พรอมใชงาน 1.1 จํานวนเทคโนโลยีสมัยใหมที่ จํานวน 2 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 1. SAP 3 โครงการจัดทํา Life library ผูอํานวยการ -             

และมีเสถียรภาพ นํามาใช เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ และ e-library

1.2 มีระบบหองสมุดอัตโนมัติแบบบูรณา ระบบ 1 หองสมุดอัตโนมัติ

การที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1.2 เปนแหลงทรัพยากร

สารสนเทศที่

1.3 คาใชจายในการจัดหาทรัพยากร รอยละ >=10 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 2. โครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณและ หัวหนางานบริหารจัดการ

########

ทันสมัย อิเล็กทรอนิกสตองบประมาณในการจัดหา สื่อการเรียนการสอน

1,262,800    

ทรัพยากรสารสนเทศ

1.3 มีบริการที่ตรงกับความตองการ 1.4 จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อการ กิจกรรม 5 3. ใหบริการเชิงรุก 3. โครงการบริการเชิงรุก รอง.สงเสริมฯ, ผูชวยผอ.อ

-             

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

1.4 ผูใชมีทักษะการรูสารสนเทศ 1.5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 81 4. สรางบรรยากาศการเรียนรู 4. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

รอง.สงเสริมฯ, ผูชวยผอ.อ 50,000        

5. การติดตามความพึงพอใจของผูใช รอง.สงเสริมฯ -             

6. โครงการฝกอบรมการสืบคน รอง.สงเสริมฯ, ผูชวยผอ.อ 10,000        

สารสนเทศ

2.1 มีระบบการบริหารจัดการ

โครงการ

2.1 มีการบูรณาการงานบริการทาง ภารกิจ 1 พัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการ 7. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน รอง.สงเสริมฯ

40,000        

บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ วิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น พัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน และสังคม

(หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย) 8. โครงการบริการวิชาการสงเสริม รอง.สงเสริมฯ 20,000        

2.2 สรางงานบริการวิชาการที่

สอดคลอง

2.2 มีการนําความรูและประสบการณจาก บทความ 1 คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ งบประมาณเปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ

กับความตองการของชุมชนและ

สังคม

การใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสู 9. โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน

-             

อยางยั่งยืน บทความวิชาการ ป 2556

2.3 มีการเผยแพรความรูที่ไดจากการ ชองทาง 3

ใหบริการทางวิชาการ

2.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ โครงการ/ 3

ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน กิจกรรม

3.1 บุคลากรมีจิตสํานึกและความ

เขาใจใน

3.1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง ขอ 5 สงเสริมใหมีกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน 10. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

คณะกรรมการสงเสริม 40,000        

เรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ วัฒนธรรมและศิลปะ (เกณฑสกอ.) วัฒนธรรมและศิลปะ พัฒนาชีวิตการทํางาน ศิลปวัฒนธรรมฯ

3.2 ผูใชบริการมีสวนรวมใน

กิจกรรม

3.2 รอยละของกิจกรรมที่ผูใชบริการมี รอยละ 80

วัฒนธรรมและศิลปะ สวนรวม

4.1 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก 4.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 1. พัฒนาระบบและกลไกของ 11. โครงการทบทวนและพัฒนาแผน รองผอ.วิชาการฯ 5,000          

ธรรมาภิบาล (เกณฑสกอ.) การบริหารและการวางแผน ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง

4.2 กระบวนการ (Workflow) ของ กระบวน งาน 1 2. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางการ 12. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หัวหนางานทุกงาน -             

สํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริหารงาน

4.2 มีระบบบริหารงานที่มีความ 4.3 จํานวนโครงการที่แสดงใหเห็นถึง โครงการ 3 3. สรางโครงการบนพื้นฐานความ 13. โครงการประหยัดพลังงาน ผูชวยผอ.กิจการพิเศษ 30,000        

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 15. โครงการ 5ส

คณะกรรมการ 5ส 20,000        

16. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ผูชวยผอ.องครักษ -             

4.3 มีระบบการสื่อสารองคกรที่มี 4.4 บุคลากรไดรับรูขอมูลขาวสาร รอยละตอ >=80 4. พัฒนาระบบการสื่อสารโดยใช 17. SAP 41 โครงการผูบริหารพบผูมีสวน

เลขานุการ -             

ประสิทธิภาพ ที่ถูกตองและเพียงพอ เปาหมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี

ป ิ ิ

ไดสวนเสีย (Stakeholder)

(Cost Effectiveness)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูองคกรคุณภาพ
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4.4  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ 4.5 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5. วางแผนการบริหารงานบุคคล 18. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล รองผอ.วิชาการฯ 240,000      

มีประสิทธิภาพ (เกณฑสกอ.) สํานักหอสมุดกลาง

6. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาและพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง

4.6 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ ขอ 4 7. กําหนดนโยบายและแผนการวิจัย 19. โครงการสนับสนุนและพัฒนา รองผอ.สงเสริมฯ 315,700      

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน (เกณฑสกอ.) ในการทําวิจัย

สรางสรรคเพื่อพัฒนาสถาบัน

4.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 4.7 มีระบบและกลไกในการเงินและ ขอ 5 8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 20. แผนการใชและติดตามการใช

เลขานุการ -             

งบประมาณทรัพยากร งบประมาณ (เกณฑสกอ.) งบประมาณและทรัพยากร งบประมาณ

4.6 นําระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน

4.8 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ขอ 7 9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ/ 21. แผนงานการประกันคุณภาพของ

ผูชวยผอ.ประกันฯ 40,000        

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาภายใน (เกณฑสกอ.) สรางเครือขายการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุดกลาง
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