
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 12 เปาประสงค 

18 ตัวช้ีวัด และ 17 โครงการ/กจิกรรม สรปุผลการดําเนินงานดังน้ี 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการมี 18 ตัวช้ีวัด สามารถบรรลุตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67) 

ไมบรรลุ 6 ตัวช้ีวัด (รอยละ 33.33) ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลมุีดังน้ี 

1. รอยละการใชทรพัยากรสิ่งพิมพเพิ่มข้ึน เปาหมาย อยางนอยรอยละ 5 ผลดําเนินงานลดลง

รอยละ 41.22 

2. คาใชจายตอครั้ง (cost per use) ของการใชฐานขอมลูอเิล็กทรอนิกสที่จัดซื้อ เปาหมาย 

นอยกวาหรือเทากบั 30 บาทตอครั้ง ผลการดําเนินงานคาใชจายตอครั้งเทากบั 164.14 บาท 

3. จํานวนบุคลากรที่มีความรูดานการอนุรักษพลังงานผานเกณฑที่กําหนด (เกณฑรอยละ 80 

ของแบบทดสอบ) เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ผลการดําเนินงาน ไมไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานการ

อนุรักษพลังงานเน่ืองจากสถานการณโควิด 

4. จํานวนงานวิจัยของสวนงาน เปาหมาย อยางนอย 1 เรื่อง ผลการดําเนินงาน ไมมีงานวิจัยที่

ดําเนินการแลวเสร็จ แตมีการขอรบัทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 ราย 

5. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปาหมาย 5 ขอ ผลการดําเนินงาน มกีาร

ดําเนินการ 3 ขอ คือ ขอ 1, ขอ 4 และขอ 5 สําหรับขอที่ไมไดดําเนินงาน คือ ขอ 2 มีการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด และรายงานขอมูลครบถวนตามระบบที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และ ขอ 3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และ

เช่ือมโยงสูแผนกลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน 

6. มีการถอดบทเรียนการใหบริการวิชาการ เปาหมาย อยางนอย 1 เรื่อง ผลดําเนินงาน ไมมี

การดําเนินงานเน่ืองจากสถานการณโควิด 

รายละเอียดดังตาราง 1 

 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการมี 17 โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 15 

โครงการ/กจิกรรม (รอยละ 88.24) และยังไมดําเนินการ 2 โครงการ/กจิกรรม (รอยละ 11.76) คือ  

1. จัดทําแผนการสงเสรมิการใชทรัพยากรทั้งฉบับพมิพและอิเลก็ทรอนิกส 

2. การบรกิารวิชาการสํานักหอสมุดกลาง บูรณาการรวมกับโครงการสงเสรมิบรรยากาศการ

เรียนรูและโครงการจิตอาสาพฒันาสงัคม ไมไดมีการดําเนินงานเน่ืองจากสถานการณโควิด 

รายละเอียดดังตาราง 2 

 

 



สรุปแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังตาราง 1

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1. พัฒนาทรัพยากรที่

สอดคลองตอการเรียนการ

สอนและการวิจัย

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. รอยละการใชทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มขึ้น

อยางนอยรอยละ

 3

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค.61-ส.ค.62) การ

ใชทรัพยากรสารสนเทศ 200,756 ครั้ง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.62-ส.ค.63) การ

ใชทรัพยากรสารสนเทศ 118,000 ครั้ง การใช

ลดลงรอยละ 41.22

 หัวหนาฝายบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

2. คาใชจายตอครั้ง (cost per

 use) ของการใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่จัดซื้อ

นอยกวาหรือ

เทากับ 30 บาท

ตอครั้ง

คาใชจายตอครั้งของการใชฐานขอมูล อยูที่ 

164.14 บาท

2. พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช

งาน

อยางนอย 1 

นวัตกรรม

มี 3 นวัตกรรม

1. ระบบลงทะเบียนการฝกอบรม

2. ระบบ IT Support

3. ระบบนับจํานวนการเขาใชหองสมุด

 หัวหนาฝายเทคโนโลยี

หองสมุด

2. สงเสริมการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ

1. สงเสริมผูใชบริการใหมีความรูในการ

เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับ

ความตองการ

4. จํานวนผูเขารับการอบรมมี

ความรูผานเกณฑที่กําหนด 

(เกณฑรอยละ 80 ของ

แบบทดสอบ)

รอยละ 80 จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด มีผู

อบรมผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 94.74

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

5. พัฒนาสื่อการเรียนรูดวย

ตนเองเพิ่มขึ้น

อยางนอย 4 เรื่อง มีการพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง 5 เรื่อง

1. การตรวจสอบการคัดลอกผลงานดวยโปรแกรม 

turnitin ดวยตนเอง

2. Inter Campus Loan : ระบบยืมระหวาง

หนวยงาน

3. โปรแกรม EndNote คืออะไร

4. การดึงขอมูลจากโปรแกรม EndNote มายัง 

Word

5. การติดตั้งโปรแกรมEndnote

 หัวหนาฝายเทคโนโลยี

หองสมุด



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

2. สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก

อยางนอย 1 

โครงการ/กิจกรรม

1. พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

อาคารหอสมุด องครักษ

2. อยูระหวางออกแบบพื้นที่สงเสริมการเรียนรู 

(Learning Space) ชั้น 1 อาคารสํานักหอสมุด

กลาง

3. ปรับเปลี่ยนเคลื่องปรับอากาศที่หองสมุด

องครักษ

 ผูอํานวยการสํานักงาน

ผูอํานวยการ

7. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

ไมนอยกวา 4.00 สํานักหอสมุดกลางไดสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชที่มีตอบริการหองสมุดเมื่อเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ 2563 ผลการประเมินพบวาผูใชมี

ความพึงพอใจอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.00)

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

8. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรู

ไมนอยกวา 4.00 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรูอยูที่ระดับมาก (คาเฉลี่ย=

4.45)

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสู

ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ

ทักษะเฉพาะในงาน

9. รอยละบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรู

และทักษะเฉพาะในงาน

ไมนอยกวารอย

ละ 90

สํานักหอสมุดกลางมีบุคลากรทั้งหมด 77 คน  สง

เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา และการ

ฝกอบรมภายใน  จํานวน  77  คน  คิดเปนรอยละ

 100

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

2. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

ทํางานและเสริมสรางใหบุคลากรมีสวน

รวมในกิจกรรมขององคกร

10. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและหองสมุดสี

เขียว

ไมนอยกวา 4.00 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและหองสมุดสีเขียว อยูใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.46)

 คณะกรรมการสงเสริมศิลปฯ

11. จํานวนบุคลากรที่มี

ความรูดานการอนุรักษ

พลังงานผานเกณฑที่กําหนด 

(เกณฑรอยละ 80 ของ

แบบทดสอบ)

ไมนอยกวารอย

ละ 80

ไมไดมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานการอนุรักษ

พลังงานเนื่องจากสถานการณโควิด

คณะกรรมการโครงการ

3. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการ

วิจัย

12. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน

และพัฒนาบุคลากรในการทํา

วิจัย

อยางนอย 1 

กิจกรรม

มีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ไดแก กิจกรรมฝกอบรม

ใหความรูเรื่อง "ระบบ URMS "

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

13. จํานวนงานวิจัยของสวน

งาน

อยางนอย 1 เรื่อง ไมมีงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ แตมีการขอรับ

ทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ 2563 

จํานวน 2 ราย

4. สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช

กระบวนการจัดการความรูเปน

เครื่องมือในการทํางาน

14. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

และพัฒนาบุคลากรโดยการ

จัดการความรู

ไมนอยกวา 2 

ประเด็นความรู

1) ประเด็นความรู “การเสริมปกหนังสือ”

2) ประเด็นความรู “แนวทางการอบรมการสอน

การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ”

 คณะกรรมการโครงการ

จัดการความรู

5. พัฒนาระบบการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ

15. มีการปรับปรุงกระบวนงาน อยางนอย 2 

กระบวนงาน

1. การบันทึกสถิติการทํางานลงใน google drive

2. การจองหองฝกอบรม 102 ใน google sheet

 หัวหนาฝายทุกฝาย

6. บริหารความเสี่ยงเพื่อการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

16. รอยละการบรรลุตัวชี้วัด

ตามแผนจัดการความเสี่ยง

รอยละ 80 แผนบริหารความเสี่ยงมีการกําหนดตัวชี้วัด 6 

ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุ 5 ตัวชี้วัด

 คิดเปนรอยละ 83.33

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ

17. การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

5 ขอ** มีการดําเนินการ 3 ขอ คือ ขอ 1, ขอ 4 และขอ 5  รองผูอํานวยการฝายบริหาร

4. พัฒนาโครงการบริการ

วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ

พัฒนา ชุมชนและสังคมอยาง

ยั่งยืน

1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการ

บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

18. มีการถอดบทเรียนการ

ใหบริการวิชาการ

อยางนอย 1 เรื่อง ไมไดมีการดําเนินงานเนื่องจากสถานการณโควิด คณะกรรมการสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรูและ

โครงการจิตอาสาฯ

**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



สรุปแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ตามโครงการ รายละเอียดดังตาราง 2

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาทรัพยากรที่

สอดคลองตอการเรียนการ

สอนและการวิจัย

1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. รอยละการใชทรัพยากร

สารสนเทศเพิ่มขึ้น

อยางนอยรอย

ละ 3

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให

สอดคลองกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย

  -  การจัดหาฐานขอมูล

  -  การจัดหาหนังสือ วารสาร

ในปงบประมาณ 2563  ไดรับการจัดสรรสําหรับ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดเปนเงิน 

15,570,800.00 บาท (รอยละ 100) แบงออกเปน

     1) คาจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

13,460,800.00 บาท (รอยละ 86.45)

 หัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ

     2) คาจัดหาทรัพยากรฉบับพิมพ 

2,110,000.00 บาท (รอยละ 13.55) ซึ่ง

ประกอบดวยคาหนังสือ 1,900,000.00 บาท 

(รอยละ 12.20) และคาจัดหาวารสารและ

หนังสือพิมพ 210,000.00 บาท (รอยละ 1.35)

การใชงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ (ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563) ดังนี้  

    1) คาจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

12,329,740.22 บาท (รอยละ 91.60 ของ

งบประมาณจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส)

    2) คาจัดหาทรัพยากรฉบับพิมพ 

1,760,785.90 บาท (รอยละ 83.45) ของ

งบประมาณจัดหาทรัพยากรฉบับพิมพ) ซึ่ง

ประกอบดวยจัดหาหนังสือ 1,624,312.90 บาท 

(รอยละ 76.98) และคาจัดหาวารสารและ

หนังสือพิมพ  136,473.00 บาท (รอยละ 6.47)

หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือน ก.ค. 63

2. คาใชจายตอครั้ง (cost per

 use) ของการใชฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่จัดซื้อ

นอยกวาหรือ

เทากับ 30 

บาทตอครั้ง

2. จัดทําแผนการสงเสริมการใช

ทรัพยากรทั้งฉบับพิมพและอิเล็กทรอนิกส

ไมไดมีการดําเนินงาน

2. พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช

งาน

อยางนอย 1 

นวัตกรรม

3. การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี มี 3 นวัตกรรม

1. ระบบลงทะเบียนการฝกอบรม

2. ระบบ IT Support

3. ระบบนับจํานวนการเขาใชหองสมุด

 หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

2. สงเสริมการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ

1. สงเสริมผูใชบริการใหมีความรูใน

การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตรง

กับความตองการ

4. จํานวนผูเขารับการอบรม

มีความรูผานเกณฑที่กําหนด 

(เกณฑรอยละ 80 ของ

แบบทดสอบ)

รอยละ 80 4. โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมอบรม จํานวน 3 

ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 เรื่อง“การใชโปรแกรมจัดการ

บรรณานุกรม EndnoteX9 โดยใช 

ระบบปฏิบัติการ MacOS” ครั้งที่ 2 เรื่อง“การ

วิเคราะหและพิจารณาเลือกบทความหรือ

วารสารที่นาเชื่อถือ การติดตามแนวโนมการวิจัย

จากฐานขอมูล และการอานวารสารอยางมี

ประสิทธิภาพ”และครั้งที่ 3 เรื่องการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

5. พัฒนาสื่อการเรียนรูดวย

ตนเองเพิ่มขึ้น

อยางนอย 4 เรื่อ 5. การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง มีการพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง 5 เรื่อง

1. การตรวจสอบการคัดลอกผลงานดวยโปรแกรม

 turnitin ดวยตนเอง

2. Inter Campus Loan : ระบบยืมระหวาง

หนวยงาน

3. โปรแกรม EndNote คืออะไร

4. การดึงขอมูลจากโปรแกรม EndNote มายัง 

Word

5. การติดตั้งโปรแกรมEndnote

 หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด

2. สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก

อยางนอย 1 

โครงการ/

กิจกรรม

6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา

1. พัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ

อาคารหอสมุด องครักษ

2. อยูระหวางออกแบบพื้นที่สงเสริมการเรียนรู 

(Learning Space) ชั้น 1 อาคารสํานักหอสมุด

กลาง

3. ปรับเปลี่ยนเคลื่องปรับอากาศที่หองสมุด

องครักษ

 ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการ

7. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

ไมนอยกวา 

4.00

7. การติดตามความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ

สํานักหอสมุดกลางไดแจกแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ประจําปการศึกษา 2562 ในระหวางเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ 2563 โดยไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 1,028 ฉบับ ผล

การประเมินพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=

4.00)

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร



ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

8. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรู

ไมนอยกวา 

4.00

8. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู สํานักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมตางๆ ภายใต

โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู จํานวน 3

 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม SWU Open House, 

กิจกรรมสัปดาหหองสมุด และกิจกรรมแหลง

เรียนรูสัญจร

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสู

ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ

ทักษะเฉพาะในงาน

9. รอยละบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูและทักษะเฉพาะในงาน

ไมนอยกวา

รอยละ 90

9. การสงบุคลากรเขารับการอบรม/

สัมมนา และการฝกอบรมภายใน

สํานักหอสมุดกลางสงบุคลากรจํานวน 77 คน 

เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่จัดขึ้นโดย

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหมีความรูและมีทักษะในงาน

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

2. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

ทํางานและเสริมสรางใหบุคลากรมี

สวนรวมในกิจกรรมขององคกร

10. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง

และหองสมุดสีเขียว

ไมนอยกวา 

4.00

10. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชีวิตการทํางาน

มีการจัดกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 

กิจกรรมเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และ

กิจกรรมเกษียณอายุราชการ

 คณะกรรมการสงเสริมศิลปฯ

11. จํานวนบุคลากรที่มี

ความรูดานการอนุรักษ

พลังงานผานเกณฑที่กําหนด 

(เกณฑรอยละ 80 ของ

แบบทดสอบ)

ไมนอยกวา

รอยละ 80

11. โครงการหองสมุดสีเขียว มีการจัดกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 1) 

ฝกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ

พลังงานและสิ่งแวดลอม เรื่อง "DIY หมอนหลอด 

เพื่อผูปวยติดเตียง" 

2) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดับเพลิง

และอพยพหนีไฟ”

คณะกรรมการโครงการ

3. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการ

วิจัย

12. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน

และพัฒนาบุคลากรในการทํา

วิจัย

อยางนอย 1 

กิจกรรม

12. โครงการสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากรในการทําวิจัย

ไดมีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง ไดแก กิจกรรม

ฝกอบรมใหความรูเรื่อง "ระบบ URMS" โดยมี

บุคลากรสํานักหอสมุดกลางเขารวมรับการอบรม 

จํานวน 29 คน

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

13. จํานวนงานวิจัยของสวน

งาน

อยางนอย 1 

เรื่อง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรหองสมุด

ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการทําวิจัย จํานวน 2 ราย

4. สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช

กระบวนการจัดการความรูเปน

เครื่องมือในการทํางาน

14. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

และพัฒนาบุคลากรโดยการ

จัดการความรู

ไมนอยกวา 2 

ประเด็นความรู

13. โครงการจัดการความรู มีการจัดกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 

1) กิจกรรม “การเสริมปกหนังสือ” 

2) กิจกรรม “แนวทางการอบรมการสอนการ

สืบคนทรัพยากรสารสนเทศ”

 คณะกรรมการโครงการจัดการความรู

5. พัฒนาระบบการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ

15. มีการปรับปรุง

กระบวนงาน

อยางนอย 2 

กระบวนงาน

14. การปรับปรุงกระบวนงาน 1. การบันทึกสถิติการทํางานลงใน google drive

2. การจองหองฝกอบรม 102 ใน google sheet

 หัวหนาฝายทุกฝาย
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6. บริหารความเสี่ยงเพื่อการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

16. รอยละการบรรลุตัวชี้วัด

ตามแผนจัดการความเสี่ยง

รอยละ 80 15. กิจกรรมการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ 2563 มีการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 4 ประเด็น ดังนี้

1. หองสมุดไมสามารถติดตามหนังสือหรือคาปรับ

ที่เกินกําหนดสงไดครบถวน

2. ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศในหองสมุด (ฮารดแวร)

3. ปญหาการเขาใชหองสมุดผานประตูอัตโนมัติ

สํานักหอสมุดกลาง

4. การรายงานการใชงานใบเสร็จรับเงินไม

ครบถวน

มีการกําหนดตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

สามารถบรรลุ 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 83.33

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ

17. การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

5 ขอ** 16. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักหอสมุดกลาง

นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาใช

ในการบริหารจัดการในกระบวนการใหบริการ

ของหองสมุด โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานชุด

ตางๆ มีการฝกอบรมบุคลากรหองสมุดเพื่อใหมี

ความรูความเขาใจในขอกําหนดและกระบวนการ

ตางๆ รวมถึงไดมีการตรวจประเมินภายใน (Pre 

Audit) โดยสํานักหอสมุดกลางมุงหวังวา จะผาน

การรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร

4. พัฒนาโครงการบริการ

วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ

พัฒนา ชุมชนและสังคมอยาง

ยั่งยืน

1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการ

บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

18. มีการถอดบทเรียนการ

ใหบริการวิชาการ

อยางนอย 1 

เรื่อง

17. การบริการวิชาการสํานักหอสมุดกลาง

 บูรณาการรวมกับโครงการสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรูและโครงการจิต

อาสาพัฒนาสังคม

ไมไดมีการดําเนินงานเนื่องจากสถานการณโควิด คณะกรรมการสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูและโครงการจิตอาสาฯ
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