แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 12 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด และ 17 โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดดังตาราง
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาทรัพยากรที่สอดคลอง
ตอการเรียนการสอนและการ
วิจัย

เปาประสงค
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

2. พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. สงเสริมการเขาถึงทรัพยากร
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1. รอยละการใชทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มขึ้น

เปาหมายป
อยางนอยรอย
ละ 3

2. คาใชจายตอครั้ง (cost per
use) ของการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่จัดซื้อ
3. จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช
งาน

นอยกวาหรือ
เทากับ 30
บาทตอครั้ง
อยางนอย 1
นวัตกรรม

1. สงเสริมผูใชบริการใหมีความรูในการ
4. จํานวนผูเขารับการอบรมมี
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับความ ความรูผานเกณฑที่กําหนด
ตองการ
(เกณฑรอยละ 80 ของ
แบบทดสอบ)
5. พัฒนาสื่อการเรียนรูดวย
ตนเองเพิ่มขึ้น
2. สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู
6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก
7. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให
สอดคลองกับการเรียนการสอนและการวิจยั
- การจัดหาฐานขอมูล
- การจัดหาหนังสือ วารสาร
2. จัดทําแผนการสงเสริมการใชทรัพยากรทั้ง
ฉบับพิมพและอิเล็กทรอนิกส

ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

3. การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

หัวหนาฝายเทคโนโลยี
หองสมุด

รอยละ 80

4. โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

อยางนอย 4
เรื่อง
อยางนอย 1
โครงการ/
กิจกรรม
ไมนอยกวา
4.00

5. การพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเอง
6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา

หัวหนาฝายเทคโนโลยี
หองสมุด
ผูอํานวยการสํานักงาน
ผูอํานวยการ

7. การติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูผล 1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะ
การดําเนินงานที่เปนเลิศ
เฉพาะในงาน
2. จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
และเสริมสรางใหบุคลากรมีสวนรวมใน
กิจกรรมขององคกร

3. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการวิจัย

4. สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช
กระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือใน
การทํางาน
5. พัฒนาระบบการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
6. บริหารความเสี่ยงเพื่อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
8. คะแนนความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู
9. รอยละบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะเฉพาะในงาน
10. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงและ
หองสมุดสีเขียว
11. จํานวนบุคลากรที่มีความรู
ดานการอนุรักษพลังงานผาน
เกณฑที่กําหนด (เกณฑรอยละ
80 ของแบบทดสอบ)
12. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรในการทํา
วิจัย
13. จํานวนงานวิจัยของสวนงาน
14. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
และพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดการความรู
15. มีการปรับปรุงกระบวนงาน

เปาหมายป
ไมนอยกวา
4.00

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

ผูรับผิดชอบ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ไมนอยกวารอย 9. การสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา
ละ 90
และการฝกอบรมภายใน

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

ไมนอยกวา
4.00

คณะกรรมการสงเสริมศิลปฯ

10. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชีวิตการทํางาน

ไมนอยกวารอย 11. โครงการหองสมุดสีเขียว
ละ 80

คณะกรรมการโครงการ

อยางนอย 1
กิจกรรม

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

12. โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใน
การทําวิจัย

อยางนอย 1
เรื่อง
ไมนอยกวา 2 13. โครงการจัดการความรู
ประเด็นความรู

อยางนอย 2
กระบวนงาน
16. รอยละการบรรลุตวั ชี้วัดตาม รอยละ 80
แผนจัดการความเสีย่ ง

14. การปรับปรุงกระบวนงาน

คณะกรรมการโครงการ
จัดการความรู
หัวหนาฝายทุกฝาย

15. กิจกรรมการควบคุมภายในและการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร

4. พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อ
พัฒนา ชุมชนและสังคมอยาง
ยั่งยืน

เปาประสงค
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ

ตัวชี้วัด
17. การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

เปาหมายป
5 ขอ*

โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

18. มีการถอดบทเรียนการ
ใหบริการวิชาการ

อยางนอย 1
เรื่อง

17. การบริการวิชาการสํานักหอสมุดกลาง
บูรณาการรวมกับโครงการสงเสริมบรรยากาศ
การเรียนรูและโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

คณะกรรมการสงเสริม
บรรยากาศการเรียนรูและ
โครงการจิตอาสาฯ

*เกณฑการประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 1 คณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารสูงสุดของหนวยงานกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอ 2 มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานและมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และรายงานขอมูลครบถวน
ตามระบบทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และเชื่อมโยงสูแผนกลยุทธและ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงาน
ขอ 4 มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมพี ัฒนาการของผลการดําเนินงานในภาพรวมในรอบปทปี่ ระเมินสูงขึ้น
กวาปกอน
ขอ 5 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน และมีกจิ กรรมรวมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนที่ไดจากการแลกเปลี่ยนที่
สามารถนําไปใชประโยชนไวอยางเปนลายลักษณอักษร

