รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนกลยุทธ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(รอบ 12 เดือน ต.ค. 57 – ก.ย. 58)

สํานักหอสมุดกลาง

ตามแผนยุทธศาสตร 4 ป
พ.ศ. 2556 – 2559

คํานํา
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ไดมีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559)
สํานักหอสมุดกลาง ในการประชุมกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2555 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ที่กําหนดไว
สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 4 ป
พ.ศ. 2556 – 2559 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินงาน ตลอดจนขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อนําขอมูลตางๆ มาใชพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลางตอไป

สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. เปนแหลงทรัพยากร
ที่ทันสมัย สอดคลอง
ตอการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
และเปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิต

1.1 มีเครือขายที่ พรอมใช
งานและมีเสถียรภาพ
1.2 เปนแหลงทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย

2. สนับสนุนการ
พัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
อยางยั่งยืน

3. สืบสานการทํานุ
บํารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ

4. การพัฒนาสูองคกร
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใช

2. คาใชจายในการจัดหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสตองบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 มีบริการที่ตรงกับความ 3. จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อการสงเสริม
ตองการ
การเรียนรูตลอดชีวิต
1.4 ผูใชมีทักษะการรู
4. คะแนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
สารสนเทศ
2.1 มีระบบการบริหาร
1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
จัดการโครงการบริการ
สังคมกับภารกิจอื่น
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 สรางงานบริการ
2. มีการนําความรูและประสบการณจากการ
วิชาการที่สอดคลองกับ
ใหบริการทางวิชาการมาตอยอดสูบ ทความ
ความตองการของชุมชน
วิชาการ
และสังคมอยางยั่งยืน
3. มีการเผยแพรความรูที่ไดจากการใหบริการ
ทางวิชาการ
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการแกสังคม
3.1 บุคลากรมีจติ สํานึก
1. มีระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรม
และความเขาใจในเรื่อง
และศิลปะ
วัฒนธรรมและศิลปะ
3.2 ผูใชบริการมีสวนรวม 2. รอยละของกิจกรรมที่ผูใชบริการมีสวนรวม
ในกิจกรรมวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
4.1 มีการบริหารงานโดย 1. กระบวนการพัฒนาแผน
ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. กระบวนการ (Workflow) ของ
สํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.2 มีระบบบริหารงานที่มี 3. จํานวนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความ
ความรับผิดชอบตอสังคม
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
4.3 มีระบบการสื่อสาร
4. บุคลากรไดรับรูขอมูลขาวสารทีถ่ ูกตองและ
องคกรที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
4.4 มีระบบการ
5. ระบบการพัฒนาบุคลากร
บริหารงานบุคคลที่มี
6. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุน
ประสิทธิภาพ
การผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสถาบัน

ผลดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ

















ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

4.5 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ
ทรัพยากร
4.6 นําระบบการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการ
บริหารงาน

7. มีระบบและกลไกในการเงินและงบประมาณ
8 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ผลดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ



ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 4 ป สํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – 2559 มีจํานวน 18 ตัวชี้วัด ผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน สามารถบรรลุชี้วัดไดทั้ง 17 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 94.44

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 1
ผูรับผิดชอบ

จํานวนเทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใช
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วตามความตองการที่
เปลี่ยนไปของผูใช เครื่องมือหรืออุปกรณสมัยใหมตาง ๆ ที่ผูใชหองสมุดนํามาใช ทําใหหองสมุดจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหเทาทันเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวา 2
เทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลางไดนําสื่อสังคมออนไลน (social
media) มาใชในการประชาสัมพันธงานหองสมุด
ไดแก Facebook และ Twitter

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2
คาใชจายในการจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสตองบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ผูรับผิดชอบ รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย
คําอธิบายตัวชี้วัด
ปจจุบันการเขาถึงทรัพยากรหองสมุดไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี หองสมุดจึง
จําเปนตองจัดหาและจัดทําทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความ
ตองการของผูใช ไดแก หนังสือ ปริญญานิพนธ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ เปนตน

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวารอยละ 10

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลางเล็งเห็นถึงความจําเปนในการ
ใชทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสของผูใช เนื่องจากเขาถึงได
อยางสะดวกและรวดเร็ว จึงจัดทําทรัพยากรที่เปน
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิตอลเพิ่มขึ้น
ไดแก วารสารฉบับยอนหลัง ปริญญานิพนธ
ผลงานวิจัย และเอกสารตําราของคณาจารย พรอมกัน
นั้นยังไดจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้เพื่อใหผูใชไดใชประโยชนจาก
ทรัพยากรดังกลาวโดยไมมีขีดจํากัดไดทุกที่ทุกเวลา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจํานวน 18,373,100
บาท จําแนกเปน งบประมาณเงินแผนดิน 6,000,000
บาท และงบประมาณเงินรายได 12,373,100 บาท ใช
ในการ จัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจํานวน
5,842,536.21 บาท คิดเปนรอยละ 31.80

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 3
ผูรับผิดชอบ

จํานวนกิจกรรม/โครงการเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด
การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูเปนสิ่งชวยกระตุน และปลูกฝงใหเกิดการเรียนรูของผูใชทั้งที่เปน
นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรของหองสมุดเองดวย หองสมุดจึงจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ขึ้นทั้งที่จัดภายในหองสมุดและการนําไปทัศนศึกษายังแหลงเรียนรูตาง ๆ ไดแก เสวนาดานการอาน การ
แนะนําหนังสือ การจัดมุมหนังสือนาอาน การจัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรู เปนตน
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักหอสมุดกลางจัด
กิจกรรมสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 7 กิจกรรม
ดังนี้
1. กิจกรรม DIY จากหนังสือ
2. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3. กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ
เหลาสุนทร
4. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงการเรียนรูสญ
ั จร
5. กิจกรรมแนะนําหนังสือบนสื่อสังคมออนไลน

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 5
ผูรับผิดชอบ

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การบริการถือเปนบทบาทสําคัญและเปนภารกิจหลักของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อตอบสนอง
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักการสากลของการ
อุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ นิสิต เจาหนาที่ หรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการสํารวจ
ความพึงพอใจควรเปนแบบ 5 สเกลโดยทั่วไปจะพิจารณาใหครอบคลุม 4 ประเด็นสําคัญ คือ
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
4.00

ผลการดําเนินงาน
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
สํานักหอสมุดกลาง โดยรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.00)

บรรลุ


ไมบรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1
ผูรับผิดชอบ

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด
มีการกําหนดแนวทางหรือวางแผนการบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นอยาง
เปนระบบ
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวา 1 ภารกิจ

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลางไดนํากิจกรรมสงเสริมการอาน
โรงเรียนมงคลวิทยา โดยแนะนําวัฒนธรรมการแตง
กายและคําทักทายของประเทศอาเซียนเผยแพรแก
สามเณรโรงเรียนมงคลวิทยา เปนการบูรณาการทาง
บริการวิชาการแกสังคมกับงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2
ผูรับผิดชอบ

มีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการมาตอยอด
สูบทความทางวิชาการ
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด :
เปนบทความที่นําเสนอความรูและประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการ โดยเนนที่องคความรู
เชิงวิชาการของบุคลากรหองสมุด
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวา 1 บทความ

ผลการดําเนินงาน
ไมไดดําเนินการ

บรรลุ

ไมบรรลุ


ตัวชี้วัดที่ 3
ผูรับผิดชอบ

มีการเผยแพรความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชการ
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด :
มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิดกระบวนการในการถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสํานักหอสมุดกลาง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อการเรียนรูตางๆ สู
สาธารณะ
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวา 3 ชองทาง

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลางมีการนําความรูที่ไดจากการ
ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดสูบุคลากรภายใน
สื่อสารผานสังคมออนไลน และเผยแพรบนหนา
เว็บไซตสํานักหอสมุดกลา

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 4
ผูรับผิดชอบ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสังคม
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการบริการวิชาการที่สามารถนับไดตองผานเกณฑดังตอไปนี้
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวา 3 โครงการ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน : โครงการ
แบงปนทรัพยากรหองสมุดมหาวิทยาลัยสูหองสมุด
โรงเรียนจังหวัดนครนายก



2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน : กิจกรรม
สงเสริมการอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคล
สามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง
3. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ในวัยเกษียณอายุ
4. โครงการ 7th Philippines Thailand
Libraries Friendship Project (PTLEP) ณ ประเทศ
ฟลิปปนส

ไมบรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สืบสานการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัดที่ 1
ผูรับผิดชอบ

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน

คําอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับภารกิจดานตางๆ ใหเหมาะสมเพื่อคงไวถึงความเปนไทย
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผน
2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนและกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน และ
บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป
ผลการดําเนินงาน
2558
มีการ
1. สํานักหอสมุดกลาง ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
ดําเนินการ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานักหอสมุดกลาง เพื่อ
5 ขอ รับผิดชอบพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดจัดทํานโยบายการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน จัดทําแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และจัดทําโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของสํานัก
หอสมุดกลาง โดยไดรับงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมในป
2558 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

บรรลุ


ไมบรรลุ

เปาหมายป
2558

ผลการดําเนินงาน
2. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน
ของสํานักหอสมุดกลาง ไดกําหนดแผนการดําเนินงานประจําป 2558
ประกอบดวยการจัดกิจกรรมหลักจํานวน 8 กิจกรรม พรอมทั้ง
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ผูเขารวม และผลการดําเนินงานของแต
ละกิจกรรม เพื่อเปนการกํากับการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว
3. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการ
ทํางานของสํานักหอสมุดกลาง ไดมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมวา
ประสบผลสําเร็จตามตัวบงชี้วัดที่กําหนดไว โดยจัดทําแบบประเมิน
เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม สรุปผลเมื่อสิ้นสุดการ
จัดกิจกรรม และนําขอมูลที่ไดจากการประเมินนําเสนอตอที่ประชุม
ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง กิจกรรมสงเสริมการอาน ณ โรงเรียน
มงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
รวมกับชมรมผูสูงอายุ มศว กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัม
โมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง กิจกรรมเทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม กิจกรรมการสืบสานประเพณีวันสงกรานต กิจกรรม
ทอดผาปาและถวายเทียนพรรษา
4. คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน
ของสํานักหอสมุดกลาง ไดไปรวมจัดโครงการบริการวิชาการ :
กิจกรรมสงเสริมการอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัม
โมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง กับชมรมผูสูงอายุ มศว และได
นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานที่โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง และความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง มาพิจารณา และจะนําเสนอตอคณะกรรมการฯ ในปตอไป
วา ควรจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง เชน การฝกการ
อานออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สามเณรสวนหนึ่งเปน
ชาวเขา) และเนนการใหความรูเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น เชน
ชุดประจําชาติ อาหารประจําชาติ เปนตน
5. เพื่อใหการจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินกิจกรรม ของ
คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางานของ
สํานักหอสมุดกลาง สามารถเขาถึงผูที่มีความสนใจ และเพื่อเปนการ
เผยแพรตอสาธารณชน คณะกรรมการฯ จึงไดมีการเผยแพรกิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานชองทางตางๆ ของ

บรรลุ

ไมบรรลุ

เปาหมายป
2558

ผลการดําเนินงาน
สํานักหอสมุดกลาง เชน เว็บไซตของหองสมุด การจัดนิทรรศการ
บริเวณโถงดานในของหองสมุด และผานทาง Social Media
(Facebook) ของสํานักหอสมุดกลาง นอกจากนี้ ยังไดสนับสนุน
บุคลากรใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการเขารวมโครงการมหกรรม
มหาสงกรานต ประจําป 2558 ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษอีก
ดวย

บรรลุ

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2
รอยละของกิจกรรมที่ผูใชบริการมีสวนรวม
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทํางาน
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผูใชบริการ หมายถึง คณาจารย บุคลากร และนิสิต
กิจกรรมวัฒนธรรมและศิลปะ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะไทย
การมีสวนรวม หมายถึง คณาจารย บุคลากร และนิสิต เขารวมกิจกรรมรวมถึงมีสวนในการให
ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
สูตรการคํานวณ :
จํานวนโครงการ/กิจกรรมวัฒนธรรม
และศิลปะที่ผูใชบริการมีสวนรวม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมวัฒนธรรม
และศิลปะทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
ไมนอยกวารอยละ 90

x

100

ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 มีกิจกรรมภายใตโครงการที่
ดําเนินการแลวทั้งหมด 8 กิจกรรม มีผูใชบริการมีสวน
รวม 8 กิจกรรมคิดเปนรอยละ 100.00 ไดแก
กิจกรรมการรณรงคแตงกายดวยผาไทย, กิจกรรม
เทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม, กิจกรรมสงเสริม
การอาน ณ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคี
ธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง, กิจกรรมการ
สืบสานประเพณีวันสงกรานต, กิจกรรมสัมมนา
ประจําป 2558, กิจกรรมทอดผาปาและถวายเทียน
พรรษา, กิจกรรมวันสถาปนาสํานักหอสมุดกลาง
และกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

บรรลุ


ไมบรรลุ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูองคกรคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1
ผูรับผิดชอบ

กระบวนการพัฒนาแผน
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน

คําอธิบายตัวชี้วัด :
หน ว ยงานมี พั น ธกิ จ หลั ก ในการดํ า เนิ น ที่แ ตกต างกัน การดําเนิ น งานตาม พั น ธกิจ หลัก ของแตล ะ
หนวยงานจึงจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลอง
กับ อั ตลั กษณ ห รือจุ ดเนน มี คุณ ภาพ มีความเป น สากล และเจริญ เติบ โตอยางยั่งยื น ดังนั้ น หน วยงานต อง
กําหนดวิสัย ทัศน พั น ธกิ จ ตลอดจนมีการพัฒ นาแผนกลยุ ทธและแผนดํ าเนิน งาน เพื่ อเป น แนวทางในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ในการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ นอกเหนื อ จากการพิ จ ารณาอั ตลั กษณ ห รือ จุด เน น ของหน ว ยงานและ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริน ทรวิ โรฒแล ว จะต อ งคํ านึ งถึ งหลั กการอุ ด มศึ ก ษา กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของ
ชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้ งนี้ เพื่ อให การดํ าเนิ น งานของหน วยงานเป น ไปอย างมี คุณ ภาพ เป น ที่ ย อมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง – จุดออน ความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียภายในและภายนอก ผลการประเมินแผนกลยุทธและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา
ของหนวยงาน โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงานและสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้ดานผลผลิต (output) และผลลัพธ (outcome) และคาเปาหมาย โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน
2. มีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของหนวยงานโดยกําหนด ตัว
บงชี้และคาเป าหมายของแผนปฏิ บัติ การประจําปที่ส อดคลองกับ แผนกลยุทธของหน วยงาน และ
ถายทอดแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติของหนวยงานยอยหรือบุคลากร
3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
6. มีการกําหนดคูเทียบสมรรถนะและกําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและแผนกลยุทธของหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

1. สํานักหอสมุดกลางมีการทบทวนและปรับแผน
ยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2556 – 2559) เมื่อวันที่ 16,
20 และ 29 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากสภาพการณ
ตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว เชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และ
ผูใชบริการ เปนตน โดยใชขอมูลดังตอไปนี้มาพิจารณา



- การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT Analysis)
- การประเมินความพึงพอใจตอการใชบริการสํานัก
หอสมุดกลาง
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2556
และปการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน
- ผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติการปงบประมาณ
2558 รอบ 6 เดือน
- แผนยุทธศาสตร 15 ป (พ.ศ. 2553-2567)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และไดทบทวนปรัชญา ปณิธาน คานิยม วิสัยทัศน
พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก
หอสมุดกลาง จนไดแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 25592562) และมีการกําหนดตัวบงชี้ดานผลผลิต และคา
เปาหมาย
แผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ. 2559 – 2562) ไดนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พิจารณาให
ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 19
สิงหาคม 2558 (lib_57_NA-5.1_1.7)
2. สํานักหอสมุดกลางมีการแปลงแผนกลยุทธ เปน
แผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันกิจของสํานัก
หอสมุดกลาง (lib_57_NA-5.1_2.1) โดยกําหนดตัว
บงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สํานักหอสมุดกลางและมีการถายทอดแผนแผนปฏิบัติ
การประจําปของสํานักหอสมุดกลางใหแกบุคลากรใน
สังกัด (lib_57_NA-5.1_2.2) โดยฝายวิชาการและ
แผน และเผยแพรทางเว็บไซตของสํานักหอสมุดกลาง

ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
3. สํานักหอสมุดกลางมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ป
ละ 2 ครั้ง โดยรายงานผลตอคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง คือ
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558
4. สํานักหอสมุดกลางมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ปละ 1 ครั้ง
และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เพื่อ
พิจารณา
5. สํานักหอสมุดกลางไดนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป เชน
- ขอเสนอแนะวาการดําเนินงานตามมาตรการรักษ
สิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน ประจําปการศึกษา
2557 ใหนําผลของการจัดกิจกรรมมากําหนดเปนตัว
บงชี้ แทนตัวชี้วัดที่กําหนด การเขารวมของบุคลากร
และการดําเนินกิจการ ซึ่งในการปรับแผนกลยุทธ 4 ป
(2559-2562) ไดกําหนดตัวชี้วัดใหม
- ขอเสนอแนะวา ตูนิทรรศการที่จัดหนาสํานัก
หอสมุดกลาง เชน ขยะอิเล็กทรอนิกส ควรนําไปจัด
แสดงตามโรงเรียนตางๆ ที่เขารวมโครงการ ซึ่งในการ
ปรับแผนกลยุทธ 4 ป (2559-2562) ไดกําหนด
ชองทางการเผยแพรกิจกรรมของสํานักหอสมุดกลาง
ใหมากขึ้น

บรรลุ

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 2
ผูรับผิดชอบ

กระบวนงาน (Workflow) ของสํานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน

คําอธิบายตัวชี้วัด :
กระบวนงาน (Workflow) หมายถึง การบริหารจัดการ ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานระหวาง
บุคลากร หรืองาน โดยกําหนดเปนกฎเกณฑ และใชเอกสาร หรือคอมพิวเตอรมาชวยในการกํากับงาน
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคกรสามารถใช
ทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
อยางนอย 1
กระบวนงาน

ผลการดําเนินงาน

บรรลุ

สํานักหอสมุดกลางไดนําการบริหารจัดการแบบลีน
(lean Management) มาลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยปงบประมาณ 2558 ไดนํา “การจัดการหนังสือ
ราชการ” มาดําเนินการ เปลี่ยนจากการดําเนินงาน
แบบเดิมที่ผูปฏิบัติงานตองถายสําเนาเอกสารที่
ผูอํานวยการสั่งการ และเดินเอกสารใหบุคลกรที่
เกี่ยวของที่ตองใชระยะเวลา 2-3 วัน มาเปนการสแกน
เอกสาร และจัดสงผานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(อีเมล) ซึ่งใชระยะเวลาเพียง 5-10 นาที



ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 3
ผูรับผิดชอบ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน

คําอธิบายตัวชี้วัด :
โครงการที่แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม หมายถึง โครงการที่ดําเนินการ
เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบของหนวยงานที่ตองมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยตองมี
การประเมินผลโครงการที่ชี้ชัดวาเกิดประโยชน ผลดี หรือคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือไมทําลายสังคม
และสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความ
ไมนอยกวา 3 โครงการ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. โครงการประหยัดพลังงาน
2. โครงการ 5ส
3. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 4
ผูรับผิดชอบ

บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน

คําอธิบายตัวชี้วัด :
บุคลากรไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอ หมายถึง บุคลากรสํานักหอสมุดกลางมีโอกาสรับรู
ขอมูลขาวสาร ที่ถูกตอง รวดเร็ว และเทาเทียมกันผานชองทางการเผยแพรที่สํานักหอสมุดกลางเปนผูจัด
ดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
การเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับบุคลากรขึ้นอยูกับระดับ
ไมนอยกวารอยละ
80 ตอเปาหมาย ความสําคัญของขอมูล เชน แผนปฏิบัติการและการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะเผยแพรสูบุคลากรดวยการประชุมชี้แจง
และประชาพิจารณ สวนขอมูลทั่วไปจะเผยแพรทาง บอรด
ประชาสัมพันธ, blog, e-mail, เวียนแจง และเว็บไซตของ
สํานักหอสมุดกลาง ซึ่งถือวาบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารที่
ถูกตองและเพียงพอ รอยละ 100

บรรลุ


ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 5
ผูรับผิดชอบ

ระบบการพัฒนาบุคลากร
รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผน

คําอธิบายตัวชี้วัด :
คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด
ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตาม
สาขาวิชาชีพ และหาวิธีที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง-จุดออนดานบุคลากร
และความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยสอดคลองกับแผนกลยุทธและ
สมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองคกรของหนวยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2. มีตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะทอนผลผลิตและ
ผลลัพธ
3. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบงชี้ของแผน
และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนําผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. สํานักหอสมุดกลางมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะหขอมูลจุดแข็ง-จุดออนดานบุคลากร และ
ความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย และ
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและคานิยมของ
สํานักหอสมุดกลาง และครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2. แผนพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่สะทอนผลผลิตและ
ผลลัพธ
3. สํานักหอสมุดกลางไดนําจรรยาบรรณบุคลากร
หองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ มา

บรรลุ


ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
เผยแพรอยูที่เว็บไซดของสํานักหอสมุดกลางเพื่อให
ความรูแกบุคลากร และเคยนํามาประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรงานตาง ๆ จนในที่สุด
สํานักหอสมุดไดบูรณาการเขากับคานิยมของสํานัก
หอสมุดกลางคือ WE CARE (เราใสใจใหบริการ) เปน
ประเด็นการจัดการความรูตลอดมา โดยใน
ปงบประมาณ 2558 ไดกําหนดการจัดการความรูเรื่อง
“บริการอยางไรใหประทับใจ” ไดเนนดานบุคลิกภาพ
และการแตงกายของผูปฏิบัติงานบริการประจําหนา
เคานเตอรทั้งหมด มาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน โดยจัดแบงกิจกรรมออกเปน 3 รอบ ตั้งแต
เดือน กุมภาพันธ – มิถุนายน 2558 ซึ่งเมื่อจัดกิจกรรม
รอบที่ 1-2 แลว ไดมีการรวบรวมและปรับปรุงเปน
แนวปฏิบัติของสํานักหอสมุดกลาง และเผยแพรที่หนา
เว็บไซดสํานักหอสมุดกลาง รวมถึงการจัด
ประชุมสัมมนาประจําป 2558 เรื่อง แรงบันดาลใจใน
การทํางาน ซึ่งจะเปนการใหความรูเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจแกบุคลากรเพื่อกอใหเกิดความคิดเชิงบวกใน
การทํางานที่ดี
นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางกําหนดคานิยมนี้เปน
สมรรถนะหลักขอหนึ่งในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน เพื่อใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญ เปน
การควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ
4. สํานักหอสมุดกลางไดสรุปและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 และนําเสนอรายงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2558
ในปงบประมาณ 2558 คาดวาจะสรุปและประเมินผล
ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรได ประมาณเดือน
ตุลาคม 2558
5. จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก
ฯ เรื่องการสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ 2557 เกี่ยวกับการสงบุคลากรไป
ฝกอบรม/สัมมนารายบุคคล ที่ควรมีการสรุปผล
จํานวนการเขารวมและจํานวนบุคลากรผูเขารวมในแต
ละครั้งดวย ดังนั้นฝายวิชาการและแผนจึงไดสรุปผล

บรรลุ

ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
การสงบุคลากรเขารวมการอบรมตาม ที่คณะ
กรรมการฯ ไดเสนอแนะ

บรรลุ

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 6
ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ
พัฒนาสถาบัน
รองผูอํานวยการฝายสเสริมผูใชและวิจัย

คําอธิบายตัวชี้วัด :
หนวยงานสายสนับสนุนเปนหนวยงานที่ตองมีการพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพหรือสรางแนวทาง หรือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหนวยงานของตนเองและมหาวิทยาลัย
ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่
เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการ
สนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรเพื่อทํา
วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่
เกี่ยวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจอยางเหมาะสม
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมาจากการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่
เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการในการทํางานของหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงาน (ไมจําเปนตองวิจัย) ที่มีการศึกษาคนควา ,สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมตางๆ ที่
เปนประโยชนตอการทํางานในหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถนับรวมถึงการคิดคนวิธีการทํางานใหม
ที่แสดงถึงการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงกวาวิธีการทํางานแบบเดิม
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีการสํารวจความตองการผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย
2. มีการนําผลการสํารวจความตองการตามขอ 1 มากําหนดแผนการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และการวิจัย รวมถึงมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย
3. มีการดําเนินงานตามแผนฯ และมีการกํากับ ติดตามการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการ
วิจัย
4. มีการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย และประเมิน
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อยางครบถวนตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนด และ
รายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา
5. มีการนําผลสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัย
6. มีพัฒนาการของผลการดําเนินการ หรือมีผลการใหบริการที่ดีเทียบเคียงกับหนวยงานที่มีพันธกิจ
เดียวกัน

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
มีการดําเนินการ
4 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการครบทั้ง 6 ขอ ดังนี้
สํานักหอสมุดกลางใหคณาจารย นิสิต และบุคลากร
เสนอรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชเพื่อการ
เรียนการสอนและการศึกษาคนควาวิจัย รวมถึงการให
แสดงความคิดเห็นในการใชบริการผานทางชองทาง
ตางๆ ไดแก เว็บไซตหองสมุด (บริการเสนอซื้อหนังสือ)
การติดตอผานบรรณารักษประสานงานตามกลุม
สาขาวิชาสําหรับอาจารย การเลือกซื้อหนังสือในงาน
Book Fair กลองรับความคิดเห็นตามจุดตางๆ ภายใน
หองสมุด กระดานแสดงความคิดเห็นในหัวขอตางๆ
เชน หนังสือที่ผูใชอยากอาน หองสมุดที่อยากใหเปน
รวมถึงทางสื่อสังคมออนไลนไดแก เฟซบุค ทวิตเตอร
นอกจากนี้ในแตละปทางสํานักหอสมุดกลางยังมีการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการ
และไดรับขอเสนอแนะในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและวิจัย
2. สํานักหอสมุดกลางไดนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูใชบริการมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง
และจัดใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการวิจัยให
สอดคลองกับความตองการ โดยมีการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559
และแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 ที่วาดวย “เปนแหลงทรัพยากรที่
ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต”
รวมถึงมีการวางแผนงบประมาณสําหรับเรื่องดังกลาว
เพื่อการปรับปรุงและจัดใหอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยัง
จัดโครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู และโครงการ
อบรมการสืบคนสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูและการวิจัยใหกับผูใชอีกดวย
นอกจากนี้ สํานักหอสมุดกลางยังรับหนาที่
เปนผูใหการฝกอบรมการจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส
SWU e-journals system ใหแกคณะและหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่องในการจัดพิมพ
และเผยแพรวารสารสูสาธารณะโดยผานอินเทอรเน็ต

บรรลุ


ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
ซึ่งจะชวยใหมีการจัดเก็บอยางเปนระบบและยั่งยืน ผูใช
เองสามารถคนหาและเขาถึงบทความไดโดยสะดวก
กอใหเกิดการใชประโยชนจากระบบและทรัพยากร
รวมกันไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในป
การศึกษา 2557 ไดจัดอบรมการใชงานใหแกคณะ/
สถาบัน จํานวน 7 ครั้ง ผูเขารวมมาจาก 6 คณะ/
สถาบัน จํานวนรวม 59 คน
3. สํานักหอสมุดกลางสามารถดําเนินงานไดตามแผน
ยุทธศาสตรของสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.2556-2559
และแผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1 ที่วาดวย “เปนแหลงทรัพยากรที่
ทันสมัย สอดคลองตอการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต”
4. สํานักหอสมุดกลางดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจตอบริการของสํานักหอสมุดกลาง ปการศึกษา
2557 โดยมีการสํารวจผานทางเว็บไซตสํานัก
หอสมุดกลาง และการแจกแบบสํารวจภายในสํานัก
หอสมุดกลาง ผูตอบแบบสอบสํารวจประกอบดวย
อาจารย นิสิตและบุคลากร จํานวน 483 คน ผลการ
สํารวจพบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักหอสมุดกลางดานสนับสนุนการเรียนการสอนอยู
ในระดับมาก (X= 3.99) และดานสนับสนุนตอการวิจัย
อยูในระดับมากเชนกัน (X= 3.98) พรอมทั้งไดรายงาน
ผลการสํารวจความพึงพอใจดังกลาวรวมถึงผลการ
ประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนฯ อยาง
ครบถวนตามตัวชี้วัดและเปาหมายที่กําหนดตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
5. สํานักหอสมุดกลางนําผลสํารวจความพึงพอใจตอ
บริการของสํานักหอสมุดกลาง โดยนําหัวขอความ
คิดเห็นและ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการวิจัยมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงบริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและวิจัย ไดแก 1) การขยายเวลา
เปดบริการ โดยหองสมุดไดขยายเวลาเปดบริการในชวง
กอนสอบ 2 สัปดาหที่สํานักหอสมุดกลาง และหอสมุด
มศว องครักษ 2) การปรับเปลี่ยนบรรยากาศใน

บรรลุ

ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
หองสมุด เชน การจัดสถานที่ใหโปรงขึ้น เพื่อระบาย
กลิ่นอับที่เกิดจากหนังสือเกา การจัดบรรยากาศให
สวยงามและนาอาน 3) การปรับปรุงเว็บไซต และ 4)
การจัดหาฐานขอมูลเพิ่มขึ้น
6. จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ป
การศึกษา 2557 พบวา ผูใชบริการตองการใหสํานัก
หอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสมาใหบริการ
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สํานักหอสมุดกลางจึงมุงเนนจัดหา
ทรัพยากรดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ไดแก การจัดซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูใชและเพื่อประกอบการศึกษา
คนควาและวิจัยที่สะดวก รวดเร็วและเขาถึงไดอยาง
กวางขวาง โดยปริมาณการจัดหาทรัพยากรดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2558 (ไตรมาสที่ 3) ไดเพิ่มขึ้นจาก
ปงบประมาณ 2557 คิดเปนรอยละ 100
นอกจากนี้สํานักหอสมุดกลางยังไดดําเนินการ
ตรวจสอบวารสารตางประเทศที่บอกรับแบบแยกชื่อกับ
ฐานขอมูลวารสารออนไลนที่สํานักหอสมุดกลาง
ใหบริการ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบอกรับวารสารฉบับพิมพและออนไลนมาเปนการ
บอกรับในรูปฐานขอมูลวารสารออนไลนใหมากขึ้นเพื่อ
ความสะดวกในการเขาถึงของผูใชรวมถึงความคุมคา
ของงบประมาณที่ใชในการบอกรับวารสาร ทั้งนี้ผลการ
ตรวจสอบดังกลาว พบวา รอยละ 58.70 ของวารสาร
ฉบับพิมพ มีบริการในฐานขอมูลออนไลน และรอยละ
50 ของวารสารฉบับพิมพที่ไมมีบริการในฐานขอมูล
ออนไลนนั้น มีวารสารออนไลนอื่นที่มีชื่อใกลเคียงหรือ
อาจจะทดแทนได พรอมกันนี้ ยังเสาะหาทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกสออนไลนแบบไมเสียคาใชจายไวบริการ
เพิ่มเติ่มบนเว็บไซตของหองสมุดอีกดวย

บรรลุ

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 7
ผูรับผิดชอบ

มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง

คําอธิบายตัวบงชี้ :
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ที่สามารถผลักดันแผนกล
ยุ ท ธข องหน ว ยงานให ส ามารถดํ าเนิ น การได มี การวิ เคราะห ร ายได คาใชจายของการดําเนิ น งาน ทั้งจาก
งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่หนวยงานไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงาน
และบุคลากร
2. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
3. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง
4. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่หนวยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด
5. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้
1. มีการจัดทําแผนปฎิบัติการที่สอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณตามพันธ
กิจของหนวยงาน
2. มีการจัดทํารายงานการใชจายงบประมาณตอ
คณะกรรมการประจําสํานักฯทุกไตรมาส และเสนอตอ
ผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
3. มีการจัดทํารายงานการติดตามการเงิน
งบประมาณของสํานัก เพื่อใหการใชจายเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีหนวยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย
ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

บรรลุ


ไมบรรลุ

เปาหมายป 2558

ผลการดําเนินงาน
ระเบียบและกฎเกณฑ
5. ผูบริหารสํานักหอสมุดมีการติดตามการใช
จายงบประมาณการเงินอยางตอเนื่อง และ ซึ่งนําผล
การใชจายงบประมาณมาใชประกอบการวางแผนการ
ใชจาย และการตัดสินใจ ในการกลั่นกรองคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปในปตอไป

บรรลุ

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 8
ผูรับผิดชอบ

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูชวยผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา

คําอธิบายตัวบงชี้ :
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒ นาการดําเนิน งานของหนวยงานให เปน ไปตามนโยบาย
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
สําหรับหนวยงานถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนิ นการอยางตอเนื่ องตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย และของหน วยงานที่มีการ
กําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีการ
สรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาหนวยงานและมหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุ ณภาพ และการประเมิ นคุณ ภาพ และ 2) การจัด ทํารายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) เสนอต อ คณะกรรมการประจํ า หน ว ยงานและมหาวิ ท ยาลั ย ตามกํ า หนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานขอมูลครบถวนตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และเชื่อมโยงสู
แผนกลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน
4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีพัฒนาการของ
ผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปที่ประเมินสูงขึ้นกวาปกอน
5. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกิจกรรม
รวมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ไดจากการแลกเปลี่ยนที่สามารถนําไปใชประโยชนไวอยางเปนลาย
ลักษณอักษร

ผลการดําเนินงาน :
เปาหมายป 2558
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ
มีการดําเนินการครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้

1. สํานักหอสมุดกลางมีการประกาศนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 ที่ผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง เผยแพรใหแกบุคลากรในสังกัดและที่
หนาเว็บไซตของหองสมุด และยังใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว
ดวยการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาป
การศึกษา 2557 ที่ประกอบดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
และกรรมการอีกจํานวนหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ดูแล กํากับใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด
2. สํานักหอสมุดกลางไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557 และมีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อติดตาม รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะๆ
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน ผานระบบ
QA SAR Online และรายงานผลตอที่ประชุมผูบริหารสํานัก
หอสมุดกลาง ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักหอสมุดกลาง และที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง
3. สํานักหอสมุดกลางนําผลการประเมินคุณภาพปการศึกษา
2556 มาจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา
2557 และมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ของ
หนวยงาน กลาวคือ มีการดําเนินงานหรือมีการนําไปปฏิบัติจริง
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ
4. จากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา
2556 คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะหรือขอที่ควร
ปรับปรุงในตัวบงชี้ตางๆ ทางสํานักหอสมุดกลางไดนําขอเสนอแนะ
นั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น ไดแก
จากองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.5.1
เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร ไดริเริ่มจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปน
รายบุคคลเพื่อใหทราบทิศทางการพัฒนาที่ตรงกับสายงานและ
ความกาวหนาของแตละบุคคล
จากองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
ตรวจประเมินไดเสนอใหมีการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจอื่น เชน การวิจัย และการใหบริการวิชาการแกสังคม
ซึ่งไดนํากิจกรรมศิลปวัฒนธรรมมาเชื่อมโยงกับกับโครงการบริการ
วิชาการ : กิจกรรมสงเสริมการอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัด
มงคลสามัคคีธัมโมทัย) อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมกับ
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ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ
ชมรมผูสูงอายุ มศว จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และใหความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน เปนตน
5. สํานักหอสมุดกลางรวมเปนเครือขายหองสมุดดานประกัน
คุณภาพการศึกษากับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 แหงไดแก
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีกิจกรรมที่จัดรวมกัน ไดแก การประชุม
ผูบริหารทุก 3 เดือน และ การประชุมคณะทํางานเครือขาย จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งในการประชุมผูบริหาร
เครือขายทุกครั้ง จะกําหนดใหมีการบรรยายทางวิชาการที่จะชวย
พัฒนาความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของหองสมุดเครือขาย

