
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักหอสมุดกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด และ 21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สรุปผล

การด าเนินงานได้ดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 

19 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุตัวชี้วัด 17 ตัวชีว้ัด คิดเป็นร้อยละ 89.47 ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิด

เป็นร้อยละ 10.53 ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ คือ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศ เป้าหมาย 4.20 ผลการด าเนินงานจากการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศพบว่า อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.14 (ส ารวจ

ระหว่างมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564) 

2. ประสานงานกับหลักสูตรในการพัฒนารวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตาม Subject อย่างมี

ระบบ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างประสานงานกับส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ในการก าหนด Subject ซ่ึง

อาจารย์จากส านักนวัตกรรมการเรียนรู้จะให้ Subject ที่จะพัฒนารวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ในวันที่ 30 

กันยายน 2564 นี้ รายละเอียดดังตาราง 

 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 20 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 95.24 ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซึ่งโครงการที่ยังไม่ด าเนินการ คือ 

โครงการบริการวิชาการส านักหอสมุดกลาง ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้นื่องจากสถานการณ์โควิด รายละเอียด

ดังตาราง 

 



รายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

1.1 มีทรัพยากรที่

สนับสนุนการเรียนการ

สอน

1.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้

ต่อทรัพยากรสารสนเทศ

4.20 ไม่บรรลุ ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศอยูใ่นระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 

4.14 (ส ารวจระหวา่งมกราคม – กุมภาพันธ ์2564)

ฝ่ายบริหาร

จัดการ, 

องครักษ์

1.2 มีทรัพยากร

สารสนเทศทีพ่ร้อมใช้งาน

1.2.2 ร้อยละความส าเร็จของ

ทรัพยากรทีอ่อกให้บริการ

ตามก าหนดเวลา

85 บรรลุ ทรัพยากรสารสนเทศทีจ่ัดซ้ือในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวน 2,357 เล่ม 

สามารถออกให้บริการตามระยะเวลาทีก่ าหนด (20 วนัท าการ) จ านวน 2,096 

เล่ม คิดเป็นร้อยละ 88.93

ฝ่ายบริหาร

จัดการ, 

องครักษ์

1.3.1 จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านห้องสมุดทีย่ัง

ด าเนินการอยู่

2 เครือข่าย บรรลุ มี MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวชิาการ จ านวน 2 ฉบับ คือบันทึกความ

ร่วมมือในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกับ มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช

 และบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยสมาชิก

ข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINETPlus)

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร

1.3.2 จ านวนหลักสูตรที่

จัดเก็บทรัพยากรไวใ้น SWU IR

อย่างน้อย 

5 หลักสูตร

บรรลุ มีหลักสูตรทีจ่ัดเก็บทรัพยากรไวใ้น SWU IR แล้ว 5 หลักสูตร ได้แก่ 

วรรณกรรมส าหรับเด็ก วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมชีวภาพการแพทย์ วทิยาลัย

นวตักรรมส่ือสารสังคม วทิยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหาร

จัดการ, 

องครักษ์

2. พัฒนาบริการ

โดยมีผู้ใช้เป็น

ศูนย์กลาง

2.1 สร้างความพึงพอใจ

ในการให้บริการ

 2.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้

ต่อบริการของห้องสมุด

4.20 บรรลุ ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการของห้องสมุดในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.32 (ส ารวจระหวา่งมกราคม – กุมภาพันธ ์2564)

ทุกฝ่าย

ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ปีงบประมาณ 2564

1. พัฒนา

ทรัพยากร

สารสนเทศที่

ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ผู้ใช้

สร้างความพึงพอใจ

และความเชือ่มัน่ใน

ทรัพยากรสารสนเทศ

ให้กับผู้ใช้

1.3 สร้างภาคีความ

ร่วมมือในการจัดหาและ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกัน

พัฒนารูปแบบการ

บริการทีต่อบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้

user
Highlight
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2.2 การส่ือสารและ

ประชาสัมพันธท์ีถ่ึง

ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

 2.2.1 จ านวนกิจกรรมการ

ส่ือสารและประชาสัมพันธ์

10 คร้ัง บรรลุ 1. มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงหนังสือของห้องสมุดประสานมิตร จ านวน 6

 คร้ัง และห้องสมุดองครักษ์ จ านวน 27  คร้ัง

2. กิจกรรมพบปะพูดคุยกับคณะ หลักสูตร สถาบัน  จ านวน 19 คร้ัง

3. กิจกรรม Library meet up จ านวน 7 คร้ัง

4. ข่าวประชาสัมพันธบ์ริการห้องสมุด เช่น การให้บริการช่วงปิดท าการ

ชัว่คราว การบริการส่งหนังสือถึงมือคุณ (SWU Lib Delivery) เป็นต้น

5. ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์  โดยมีบรรณารักษ์เป็นวทิยากร ให้การอบรม 

(Training) ด้วยค าบรรยายและสาธติวธิสืีบค้น (Searching) รวมถึงการเข้าถึง 

(Online access) หนังสือต าราอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึง

วธิกีารเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ทีส่ าคัญและจ าเป็นแก่ผู้เรียน เช่น การ

เชือ่มต่อ CLVPN, การเข้าอ่าน_ดาวน์โหลด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / รวมถึง

สอนการเขียนรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote, 

การใช้ฐานข้อมูล Citation เพือ่การประเมินหาวารสารเพือ่การตีพิมพ์ผลงาน

วชิาการ ของนิสิต/อาจารย/์นักวจิัย เช่น WOS, SCOPUS, SciMago, etc.. 

รวมทัง้วธิกีารใช้โปรแกรมตรวจ Plagiarism (Turnitin)

ฝ่ายบริการ

ทรัพยากรฯ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

2.3 พัฒนานวตักรรม

เพือ่สนับสนุนการ

ให้บริการ

2.3.1จ านวนนวตักรรม

บริการ/บริการใหม่

2 

นวตักรรม/

บริการใหม่

บรรลุ มีการพัฒนานวตักรรมบริการ/บริการใหม่

1. ระบบ LINE Chatbot แจ้งเตือนก าหนดส่งหนังสือ และหนังสือเกินก าหนด

ส่ง

2. รบบ SWU lib Delivery ยืมหนังสือออนไลน์และส่งหนังสือทางไปรษณีย์

ตามความต้องการ

3. ระบบ QR Code เพือ่การช าระเงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

ห้องสมุด

ทุกฝ่าย

พัฒนารูปแบบการ

บริการทีต่อบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้
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2.3.2 จ านวนส่ือออนไลน์ที่

ผลิตเพือ่สอนการรู้สารสนเทศ

6 เร่ือง บรรลุ คลิปวดิีโอทีผ่ลิตได้ในปี 2564  มีจ านวน 6 คลิป

1. การใช้เคร่ืองมือในการสืบค้น SWU Discovery Search

2. SWU Discovery Search : สืบค้นอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการ EP.1

3. Ongkharak Library, SWU แนะน าห้องสมุดองครักษ์ 

4. แนะน าการใช้บริการห้องสมุดองครักษ์ มศว

5. แนะน าบริการออนไลน์ของห้องสมุด

6. การอบรมหัวข้อ "แนะน าการใช้ฐานข้อมูล Access Pharmacy"

ฝ่ายบริการ

ทรัพยากรฯ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

2.3.3 ประสานงานกับ

หลักสูตรในการพัฒนา

รวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

ตาม Subject อย่างมีระบบ 

(Moodle)

2 Subject ไม่บรรลุ อยูร่ะหวา่งประสานงานกับส านักนวตักรรมการเรียนรู้ในการก าหนด Subject ทุกฝ่าย

2.4 พัฒนา/เพิม่การ

เข้าถึงทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธภิาพ

2.4.1ความพึงพอใจต่อการเข้า

ใช้เวบ็ไซต์ของห้องสมุด

ไม่น้อยกวา่

 4.00

บรรลุ คะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เวบ็ไซต์ของห้องสมุด 4.15
(ส ำรวจ : มกรำคม-กมุภำพันธ์ 64)

ฝ่ายเทคโนฯ

2.4.2 ประสิทธภิาพการ

ให้บริการของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย*

ไม่เกินร้อย

ละ 1

บรรลุ  อัตราการ Down-time ทีก่ระทบต่อการให้บริการ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายจ านวน 5 ระบบ พบวา่อัตรา downtime ไม่เกินร้อยละ 1 ทัง้ 5 ระบบ
อตัรำ down time ต้ังแต่วันที ่1 ตุลำคม 2563 - 16 กนัยำยน 2564

     1. Website อตัรำ downtime 0.118 % ( 2 ชั่วโมง 14 นำที 44 วินำที )

     2. Aleph อตัรำ downtime 0.119 % ( 2 ชั่วโมง 16 นำที 44 วินำที )

     3. Primo&SFX อตัรำ downtime 0.118 % ( 2 ชั่วโมง 14 นำที 58 วินำที )

     4. IR(Dspace) อตัรำ downtime 0.118 % ( 2 ชั่วโมง 15 นำที 42 วินำที )

     5. OJS อตัรำ downtime 0.283 % ( 5 ชั่วโมง 24 นำที 35 วินำที )

ฝ่ายเทคโนฯ

user
Highlight
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พัฒนาพืน้ทีส่ าหรับ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ

2.5 ปรับปรุงพืน้ที ่

Learning Space 

ส าหรับการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ

2.5.1มีการด าเนินงานการ

ปรับปรุงพืน้ทีส่ าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ

ไม่น้อยกวา่

 1 พืน้ที่

บรรลุ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารห้องสมุดองครักษ์ (โครงการต่อเนือ่งของ

ปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564)

2. อยูร่ะหวา่งปรับปรุงพืน้ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ชัน้ 1 

อาคารส านักหอสมุดกลาง

3. ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศทีห่้องสมุดองครักษ์

4. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์

5. มีการปรับพืน้ทีน่ัง่อ่านในรูปแบบ Social Distancing ในช่วงสถานการณ์

โควดิ

 ุ6. ปีงบประมาณ 2565 มีการต้ังงบประมาณเงินรายได้ในการจ้างออกแบบ

ปรับปรุงพืน้ทีส่ าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติบริเวณชัน้ 2, 3 อาคาร

ส านักหอสมุดกลาง และออกแบบปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องสมุด

องครักษ์

งานอาคาร

สถานที่

3. พัฒนาสู่องค์กร

คุณภาพ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กรทีม่ี

คุณภาพก้าวสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้

3.1 น าระบบบริหาร

คุณภาพ (ISO 9001) 

เป็นส่วนหนึง่ของ

กระบวนการบริหารงาน

3.1.1ได้รับการรับรอง ได้รับการ

รับรอง

บรรลุ ส านักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ได้รับการรับรองระบบ

บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (9 มิถุนายน 2564 - 9 

มิถุนายน 2567)

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ฝ่าย

บริหารจัดการ

,ฝ่ายบริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด ผู้รบัผิดชอบยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

ปีงบประมาณ 2564

3.2 พัฒนาระบบการ

ด าเนินงานทีม่ี

ประสิทธภิาพ

3.2.1มีการปรับปรุง

กระบวนงานและพัฒนาเป็น

แนวปฏิบัติทีดี่

5 บรรลุ 1. การใช้ Google Drive ส าหรับการบริหารจัดการงานสารบรรณ ส านัก

หอสมุดกลาง

2. การพัฒนาการให้บริการคลังหนังสือใช้น้อย ส านักหอสมุดกลาง

3. การวเิคราะห์ข้อผิดพลาดในการลงรายการดรรชนีวารสารภาษาไทยใน

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของส านักหอสมุดกลาง

4. การพัฒนาระบบเบิกวสัดุ  ห้องสมุดองครักษ์

5. การพัฒนาวธิกีารเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ

ส านักหอสมุดกลาง

6. แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและการสืบค้น

สารสนเทศส าหรับนิสิตชัน้ปีที ่1

ทุกฝ่าย

3.3 มีการบริหารจัดการ

ด้านการเงินทีโ่ปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มี

ประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล

3.3.1มีแผนกลยุทธท์างการเงิน มีแผนกล

ยุทธ์

ทาง

การเงิน

ภายในปี 

2564

บรรลุ มีแผนกลยุทธท์างการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานการเงิน, 

ฝ่ายบริหาร

จัดการ

3.3.2มีการควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียงทีม่ี

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

ครบ4ข้อ

ตามเกณฑ์ 

4 มิติ

บรรลุ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงทีม่ีประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิล ตามเกณฑ์ 4 มิติ ครบทัง้ 4 ข้อ

ทุกฝ่าย

3.4 บริการวชิาการที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการร่วมกับชุมชน

และสังคมอย่างยัง่ยืน

3.4.1 จ านวนกิจกรรมบริการ

วชิาการทีจ่ัดขึน้ในรอบปี

2 บรรลุ มีโครงการ/กิจกรรมทีเ่กีย่วกับการบริการวชิาการแก่สังคมทีไ่ด้ด าเนินการแล้ว

ได้แก่ กิจกรรม SWU Open House  และโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

กิจกรรมท าหน้ากากเฟสชิว (Face shield)

หัวหน้าฝ่าย

บริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

3.5.1 ร้อยละการส่งบุคลากร

เข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา

ร้อยละ 95 บรรลุ บุคลากรส านักหอสมุดกลางมี 74 คน จ าแนกเป็น พนักงานมหาวทิยาลัย 66 

คน ข้าราชการ 5 คน และลูกจ้างประจ า 3 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ครบทัง้ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ทุก

ฝ่าย

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง

3.5 ส่งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

บุคลากรให้มี

ความก้าวหน้าและ

พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
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วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
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ปีงบประมาณ 2564

3.5.2 มีผลงานวจิัยหรือผลการ

เล่ือนระดับของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ

1 บรรลุ 1. มีผลงานวจิัยทีด่ าเนินงานเสร็จแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 

เร่ือง 

2. มีการเล่ือนระดับเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้ของบุคลากร จ านวน 8 ราย จาก

ระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย และจากระดับ

ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป เป็นระดับช านาญงาน จ านวน 5 ราย

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ทุก

ฝ่าย

จ านวนตัวชีว้ดัทัง้หมด 19

จ านวนตัวชีว้ดัทีบ่รรลุ 17

ร้อยละการบรรลุตัวชีว้ดั 89.47

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง

3.5 ส่งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

บุคลากรให้มี

ความก้าวหน้าและ

พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลง



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. พัฒนา

ทรัพยากร

สารสนเทศที่

ตอบสนองต่อ

ความต้องการของ

ผู้ใช้

สร้างความพึง

พอใจและความ

เชือ่มัน่ใน

ทรัพยากร

สารสนเทศให้กับ

ผู้ใช้

1.1 มีทรัพยากรที่

สนับสนุนการเรียนการ

สอน

1.2 มีทรัพยากร

สารสนเทศที่พร้อมใช้งาน

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้

สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ปีงบประมาณ 2564 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังนี้

   1. หนังสือซ้ือ จ านวน 2,007 ชือ่เร่ือง จ าแนกเป็น ภาษาไทย 1,889 ชือ่เร่ือง 

ภาษาต่างประเทศ 118 ชือ่เร่ือง ใช้งบประมาณ 880,769.90 บาท

      หนังสือบริจาค จ านวน 2,121 ชือ่เร่ือง จ าแนกเป็น ภาษาไทย 1,779 ชือ่

เร่ือง ภาษาต่างประเทศ 342 ชือ่เร่ือง มูลค่างบประมาณ 518,813 บาท

      วัสดุการศึกษา จ านวน 12 ชือ่เร่ือง ใช้งบประมาณ 3,318 บาท

      วารสาร จ านวน 95 ชือ่เร่ือง จ าแนกเป็น ภาษาไทย 92 ชือ่เร่ือง 

ภาษาต่างประเทศ 3 ชือ่เร่ือง ใช้งบประมาณ 69,812 บาท

      หนังสือพิมพ์ จ านวน 10 ชือ่เร่ือง ใช้งบประมาณ 35,750 บาท

   2. จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ฐาน ใช้งบประมาณ 1,647,996.38

 บาท

      หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบซ้ือขาดแยกชือ่ จ านวน 10 ชือ่เร่ือง ใช้

งบประมาณ 59,682.71 บาท

      วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 7 ฐาน และบอกรับแบบแยกชือ่ 60 ชือ่เร่ือ 

ใช้งบประมาณ 7,660,754.68 บาท

   3. ฐานข้อมูลทรัพยากรอืน่ๆ/โปรแกรม 6 ฐาน ใช้งบประมาณ 1,361,542.09

 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดหาฐานข้อมูลอืน่ๆ เพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน

และการวิจัย เช่น ฐานข้อมูล SCOPUS ใช้งบประมาณ 1,225,099.45 บาท 

โปรแกรม Turnitin ใช้งบประมาณ 343,722บาท

ฝ่ายบริหาร

จัดการ, 

องครักษ์

ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ



ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ

1.3 สร้างภาคีความ

ร่วมมือในการจัดหาและ

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกัน

2. การสร้างภาคีความร่วมมือในการจัดหา

และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

มี MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. บันทึกความร่วมมือในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ หน่วยงานที่ร่วมท า 

(MOU)/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ คือ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก

ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัย

ส่วนกลาง  หน่วยงานที่ร่วมท า (MOU)/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ คือ 

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง

รอง

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร

3. ร่วมกับหน่วยงานอืน่เพือ่พัฒนาคลัง

สถาบัน

มีหลักสูตรที่ส่งผลงานของอาจารย์และนิสิตมาเก็บไว้ใน SWU IR จ านวน 5 

หลักสูตร ได้แก่ วรรณกรรมส าหรับเด็ก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมชีวภาพ

การแพทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหาร

จัดการ, 

องครักษ์



ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ

2. พัฒนาบริการ

โดยมีผู้ใช้เป็น

ศูนย์กลาง

พัฒนารูปแบบการ

บริการที่

ตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้

2.1 สร้างความพึงพอใจ

ในการให้บริการ

2.2 การส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ์ที่ถึง

ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม

4. โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ

1. มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงหนังสือของห้องสมุดประสานมิตร จ านวน 6 

คร้ัง และห้องสมุดองครักษ์ จ านวน 27  คร้ัง

2. กิจกรรมพบปะพูดคุยกับคณะ หลักสูตร สถาบัน  จ านวน 19 คร้ัง

3. กิจกรรม Library meet up จ านวน 7 คร้ัง

4. ข่าวประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด เช่น การให้บริการช่วงปิดท าการชัว่คราว 

การบริการส่งหนังสือถึงมือคุณ (SWU Lib Delivery) เป็นต้น

5. ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์  โดยมีบรรณารักษ์เป็นวิทยากร ให้การอบรม 

(Training) ด้วยค าบรรยายและสาธิตวิธีสืบค้น (Searching) รวมถึงการเข้าถึง 

(Online access) หนังสือต าราอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึง

วิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์ที่ส าคัญและจ าเป็นแก่ผู้เรียน เช่น การ

เชือ่มต่อ CLVPN, การเข้าอ่าน_ดาวโหลด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / รวมถึงสอน

การเขียนรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote, การใช้

ฐานข้อมูล Citation เพือ่การประเมินหาวารสารเพือ่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

ของนิสิต/อาจารย/์นักวิจัย เช่น WOS, SCOPUS, SciMago, etc.. รวมทั้ง

วิธีการใช้โปรแกรมตรวจ Plagiarism (Turnitin)

ฝ่ายบริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

5. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ "DIY สร้างสรรค์ผลงานง่ายๆ ด้วยตัว

คุณเอง" “DIY ของขวัญวันวาเลนไทน์” ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมือ่วันที่ 

10 กุมภาพันธ์ 2564

บริหารจัดการ,

 บริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์
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6. โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ดังนี้

1. กิจกรรมแนะน าการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดและการสืบค้นฐานข้อมูล

ออนไลน์ เมือ่วันที่ 14  มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ

ออนไลน์

2. กิจกรรมแนะน าการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote  เมือ่

วันที่ 15 มิถุนายน  2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์

3. กิจกรรมแนะน าการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน Turnitin 

เมือ่วันที่ 16  มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์

4. กิจกรรมแนะน าการพิจารณาคัดเลือกบทความเพือ่อ้างอิง (Choosing Right 

References) เมือ่วันที่  13 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ผ่าน

ระบบ  Zoom

5. กิจกรรมแนะน าการพิจารณาคัดเลือกวารสารเพือ่ตีพิมพ์ (Targeting 

Journals to Publish Manuscripts)  เมือ่วันที่  19 พฤษภาคม 2564 เวลา 

13.00 - 15.00 น.  ผ่านระบบ  Zoom

6. กิจกรรมแนะน าการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 

Mendeley (Reference Data Management  for  Research)  เมือ่วันที่ 17

 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.  ผ่านระบบ  Zoom  

7. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote20  เมือ่วันที่  6 กรกฎาคม 2564  

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ  Zoom  

นอกจากนี้มีการผลิตส่ือเพือ่สอนการรู้สารสนเทศ 15 เร่ือง ดังนี้.........

ฝ่ายบริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

7. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของห้องสมุดในเว็บไซต์

  2-4.1 บรรณานิทัศน์หนังสือ /วารสาร  

  2-4.2 แจ้งข่าวสารของห้องสมุด การ

อบรม กิจกรรม ของห้องสมุด

ในปีงบประมาณ 2564 

 - มีการ review หนังสือเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดจ านวน 43 ชือ่เร่ือง 

วารสาร จ านวน 8 ชือ่เร่ือง บนเฟซบุค๊ 32 ชือ่เร่ือง และค าคมจากหนังสือ 18 

คร้ัง 

 - ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/บริการของห้องสมุดบนเว็บไซต์/เฟสบุค๊ 468 คร้ัง

ฝ่ายบริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์
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2.3 พัฒนานวัตกรรม

เพือ่สนับสนุนการ

ให้บริการ

8. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการ/

บริการใหม่

มีการพัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม่

1. ระบบ LINE Chatbot แจ้งเตือนก าหนดส่งหนังสือ และหนังสือเกินก าหนดส่ง

2. รบบ SWU lib Delivery ยืมหนังสือออนไลน์และส่งหนังสือทางไปรษณีย์

ตามความต้องการ

3. ระบบ QR Code เพือ่การช าระเงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ

ห้องสมุด

ทุกฝ่าย

2.4 พัฒนา/เพิม่การ

เข้าถึงทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

9. โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก

หอสมุดกลาง

มีการพัฒนาเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

- ปรับการแสดงผลฐานข้อมูลออนไลน์แยกตามคณะ

- ปรับการแสดงผลหน้าแนะน าการใช้ (User Guides)

- ปรับ User Interface ของ SWU Discovery บนเว็บไซต์และ SWU Mobile

ฝ่ายเทคโนฯ

10. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ

ส านักหอสมุดกลางจัดให้มีการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบ SWU Discovery, SWUIR

 (Institutional Repository คลังสถาบัน โดยรวบรวมผลงานวจิัยของอาจารย์และบุคลากร 

ปริญญานิพนธข์องนิสิต), SWU Mobile App. เพือ่การสืบค้น, SWU eLibrary เพือ่การอ่าน

หนังสือ วารสาร นิตยสารแบบออนไลน์  นอกจากนี ้ได้มีการติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

เพิม่เติม โดยส านักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้

    1.1 ติดต้ังอุปกรณ์ switch Huewei poe จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับเชื่อมต่อตัวกระจาย

สัญญาณ (access point) เข้าด้วยกัน ทีช่ั้น 7และชั้น 2 ชั้นละ 1 เคร่ือง

    1.2 ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (access point) Huewei wifi6 จ านวน 32 จุด

 กระจายตามชั้นต่างๆ (ชั้น 1-8)

ฝ่ายเทคโนฯ
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พัฒนาพืน้ที่

ส าหรับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

2.5 ปรับปรุงพืน้ที่ 

Learning Space 

ส าหรับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

11. โครงการปรับปรุงพืน้ที่ส าหรับการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารห้องสมุดองครักษ์ (โครงการต่อเนื่องของ

ปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 2564)

2. อยูร่ะหว่างปรับปรุงพืน้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ชัน้ 1 อาคาร

ส านักหอสมุดกลาง

3. ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศที่ห้องสมุดองครักษ์

4. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์

5. มีการปรับพืน้ที่นั่งอ่านในรูปแบบ Social Distancing ในช่วงสถานการณ์โควิด

 ุ6. ปีงบประมาณ 2565 มีการต้ังงบประมาณเงินรายได้ในการจ้างออกแบบ

ปรับปรุงพืน้ที่ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบริเวณชัน้ 2, 3 อาคารส านักหอสมุด

กลาง และออกแบบปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องสมุดองครักษ์

งานอาคาร

สถานที่
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12. โครงการห้องสมุดสีเขียว โครงการห้องสมุดสีเขียว มี 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย

   1.1 การรณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงาน

   1.2 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ

   1.3 กิจกรรมส่งมอบกล่องพัสดุที่ใช้แล้วให้ไปรษณีย์เพือ่น าไปท าชุดโต๊ะ เก้าอี ้

ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

2. กิจกรรมการท าความสะอาดใหญป่ระจ าปี (Big Cleaning Day)

   นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อด้านการ

จัดการที่เป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น

   - "เส้นทางสู่ห้องสมุดสีเขียว” บรรยายโดย ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams

   - กิจกรรม Live Talk “Care the Whale @ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ชวนชุมชน

แลกขยะเป็นของ” พูดคุยในประเด็นโมเดลการเกิดสถานีขยะล่องหนในชุมชน

คุ้งบางกะเจ้าผ่านแคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ้า” วิทยากรโดย พระเมธีวชิร

โสภณ เจ้าอาวาสวัดจากแดง ผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

   - โครงการ CHULA MOOC "วิกฤตการณ์โลกร้อน และการแก้ปัญหา" 

รูปแบบออนไลน์ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

คณะกรรมการ

ห้องสมุดสีเขียว

3. พัฒนาสู่องค์กร

คุณภาพ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

องค์กรที่มีคุณภาพ

ก้าวสู่องค์กรแห่ง

การเรียนรู้

3.1 น าระบบบริหาร

คุณภาพ (ISO 9001) 

เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารงาน

13. โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 

9001: 2015

ส านักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001: 2015 (9 มิถุนายน 2564 - 9 มิถุนายน 2567)

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ฝ่าย

บริหารจัดการ

,บริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์
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3.2 พัฒนาระบบการ

ด าเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ

14. โครงการจัดการความรู้ มีการจัดกิจกรรม  7 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมฝึกอบรมเกีย่วกับการจัดการความรู้ เร่ือง การเขียนแผนการ

ด าเนินการบริหารความเสี่ียงให้บรรลุผล เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 

2. กิจกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานผู้อ านวยการ  คร้ังที่  1 เร่ือง  “การ

บริหารงบประมาณของส่วนงาน”  เมือ่วันที่  26  มีนาคม  2564 

3. กิจกรรมการจัดการความรู้ของฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด  คร้ังที่  1 เร่ือง  “การ

เตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห”์  เมือ่วันที่  26  มีนาคม  2564  

4. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

คร้ังที่ 1 เร่ือง “การด าเนินงานหนังสือบริจาค” เมือ่วันที่ 30 มีนาคม 2564 

5. กิจกรรมการจัดการความรู้ของฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ คร้ังที่ 1 เร่ือง

 “ทบทวนแนวการสอน  การให้ค าแนะน า  และค าถามที่พบบ่อยของผู้ใช้บริการ

ในการใช้โปรแกรม Endnote  และโปรแกรม  Turnitin”  เมือ่วันที่  30  

เมษายน  2564 

6. กิจกรรมการจัดการความรู้ของห้องสมุดองครักษ์  คร้ังที่  1  เร่ือง  “การ

ทบทวนการบริการร่วมกันระหว่างส านักหอสมุดกลางและห้องสมุดองครักษ”์  

เมือ่วันที่  21 พฤษภาคม  2564

7. กิจกรรมบรรยายเกีย่วกับการจัดการความรู้  เร่ือง  “Power of Data in 

Library Management”  เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ทุกฝ่าย
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3.3 มีการบริหารจัดการ

ด้านการเงินที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

15. การติดตามการใช้งบประมาณ    การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ได้รับจัดสรรงบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ เคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารห้องสมุด

องครักษ์ฯ จ านวน 1 ระบบ และระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ภายใน

อาคารห้องสมุดองครักษ์ฯ จ านวน 1 ระบบ ด าเนินการแล้วทั้ง 2 รายการ วงเงิน

งบประมาณ 22,322,803 บาท

   การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ได้รับการจัดสรร 46,096,500 บาท เบิกจ่าย

 (ใช้ไป) 24,817,016.00 คิดเป็นร้อยละ 53.84 คงเหลือ 21,279,484 บาท คิด

เป็นร้อยละ 46.16 (ณ 31 ก.ค.2564)

งานการเงิน, 

ฝ่ายบริหาร

จัดการ

16. การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียงของแต่ละฝ่าย/กระบวนงาน

มีการบริหารความเส่ียงเร่ืองปัญหาในการรับ-ส่งเงิน เช่น ค่าปรับหนังสือเกิน

ก าหนดส่ง ค่าพิมพ์ผล ค่าสมาชิก โดยน าระบบการจ่ายเงินออนไลน์ผ่าน QR 

Code มาใช้ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

ทุกฝ่าย

3.4 บริการวิชาการที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการร่วมกับชุมชน

และสังคมอย่างยัง่ยืน

17. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ "DIY สร้างสรรค์ผลงานง่ายๆ ด้วยตัวคุณ

เอง" “DIY ของขวัญวันวาเลนไทน์” ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เมือ่วันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2564

หัวหน้าฝ่าย

บริการ, 

ห้องสมุด

องครักษ์

18. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม มีการจัดกิจกรรมท าหน้ากากเฟสชิว (Face 

shield) เมือ่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564 สามารถท าหน้ากากเฟสชิว (Face 

shield) ได้ 1,000 ชิน้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ

อยูท่ี่ร้อยละ 94.28

ห้องสมุด

องครักษ์

19. โครงการบริการวิชาการส านัก

หอสมุดกลาง

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด ห้องสมุด

องครักษ์

user
Highlight



ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ

20. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เร่ือง "Team Building : พลังแห่งทีม" เมือ่วันพุธที่ 

23 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 –13.00 น.  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การพัฒนาบุคลิกภาพกับการบริการด้วย

ใจ" เมือ่วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 –16.00 น. 

3. กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง “การใช้งาน Google  

App” เมือ่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  และวันที่ 2 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ

ออนไลน์

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ทุกฝ่าย

21. โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร

ในการท าวิจัย

  มีบุคลากรส านักหอสมุดกลาง ขอรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ราย ได้แก่

    -นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เว็บไซต์

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    -นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ท าวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการพัฒนาพืน้ที่

การเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นอกจากนี้ บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์

เกีย่วกับการวิจัย เช่น 

    - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน)์  โดย ส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

    - ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน)์  โดย ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

    - รูปแบบและการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน)์  โดย ส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

    - แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน)์  โดย ส านักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    - การเลือกใช้ สถิติในงานวิจัย โดย ปขมท.

รองผอ.ฝ่าย

บริหาร, ทุกฝ่าย

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง

3.5 ส่งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

บุคลากรให้มี

ความก้าวหน้าและ

พร้อมรับการเปล่ียนแปลง
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