
แผนปฏิบัติการ สํานักหอสมุดกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1. พัฒนาทรัพยากรที่สอดคลอง

ตอการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา

ใหมสอดคลองกับตําราหลัก

อยางนอยรอยละ

 80

 หัวหนาฝายบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

2. รอยละของงบประมาณที่ใชใน

การจัดหาทรัพยากร

อิเล็กทรอนิกสตองบประมาณใน

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งหมด

อยางนอยรอยละ

 60

พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. จํานวนนวัตกรรมที่นํามา

ใหบริการ

อยางนอย 1 

นวัตกรรม

การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

- การจัดการการเขาถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส

- การจัดการการเขาถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส

ภาษาไทย

 หัวหนาฝายเทคโนโลยีหองสมุด

2. สงเสริมการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศ

4. จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี

ชั้นปที่ 1 ที่เขารับการอบรม

รอยละ 85 โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ  หัวหนาฝายบริการทรัพยากร

สารสนเทศ

5. จํานวนผูเขารับการอบรมมี

ความรูผานเกณฑที่กําหนด

รอยละ 80

สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู 6. การปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวก

อยางนอย 1 

โครงการ/

กิจกรรม

โครงการปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่เอื้อประโยชนตอการศึกษาคนควา

 ผูอํานวยการสํานักงาน

ผูอํานวยการ

7. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริม

บรรยากาศการเรียนรู

ไมนอยกวา 4.00 โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู  รองผอ.ฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนของ

ผูรับบริการ

8. ระดับความสําเร็จของการ

จัดการขอรองเรียน

มีการดําเนินการ

ครบ 5 ขอ*

การจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ  รองผอ.ฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

9. คะแนนความพึงพอใจของ

ผูรับบริการสํานักหอสมุดกลาง

ไมนอยกวา 4.00 การติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการ  รองผอ.ฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสูผล

การดําเนินงานที่เปนเลิศ

พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10. รอยละบุคลากรสาย

ปฏิบัติงานไดรับการอบรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไมนอยกวารอย

ละ 80

การสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา และ

การฝกอบรมภายใน

 รองผอ.ฝายสงเสริมผูใชและวิจัย

พัฒนาผูใชบริการใหสามารถเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศไดตรงกับความตองการ

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลอง

กับหลักสูตรการเรียนการสอน

  -  การจัดหาฐานขอมูล

  -  การจัดหาหนังสือ วารสาร
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เสริมสรางบุคลากรใหมีความผูกพันตอองคกร 11. ระดับความผูกพันของ

บุคลากรตอสภาพแวดลอมในการ

ไมนอยกวา 3.50 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

การทํางาน

 คณะกรรมการสงเสริมศิลปฯ

จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน 12. จํานวนบุคลากรที่มีความรู

ดานการอนุรักษพลังงานผาน

เกณฑที่กําหนด

ไมนอยกวารอย

ละ 80

โครงการหองสมุดสีเขียว คณะกรรมการโครงการ

พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการวิจัย 13. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน

และพัฒนาบุคลากรในการทําวิจัย

อยางนอย 1 

กิจกรรม

โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการ

ทําวิจัย

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย

สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรใช

กระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือใน

การทํางาน

14. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

และพัฒนาบุคลากรโดยการ

จัดการความรู

ไมนอยกวา 2 

ประเด็นความรู

โครงการจัดการความรู  คณะกรรมการโครงการจัดการ

ความรู

เพื่อใหสํานักหอสมุดกลางมีระบบการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

15. มีการนํา Lean 

Management มาใชในการ

บริหารจัดการ

อยางนอย 2 

กระบวนงาน

โครงการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean 

management)

หัวหนาหองสมุดองครักษ

บริหารความเสี่ยงเพื่อการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ

16. รอยละความถูกตองจากการ

สงคืนหนังสือที่ตูรับคืน

รอยละ 100 การบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง : 

ความผิดพลาดจากการสงคืนหนังสือที่ตูรับคืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เปนเลิศ

17. การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

5 ขอ** โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวยผูอํานวยการฝายประกัน

คุณภาพ

มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการ

วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

18. มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับงานวิจัย

อยางนอย 1 เรื่อง 1. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน ตําบลผาน

ศึก อําเภออรัญประเทศ ปที่ 3

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย

งบอุดหนุนรัฐบาล

2. โครงการแบงปนทรัพยากรหองสมุด 

มหาวิทยาลัยสูหองสมุดโรงเรียนนครนายก

ผูชวยผูอํานวยการหอสมุด มศว

 องครักษ

งบอุดหนุนรัฐบาล

3. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมสงเสริม

การอาน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคล

สามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย

4. โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู

  - กิจกรรม BOOKFAIR

  - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  - กิจกรรมสัปดาหศาสตราจารย ดร.สุดใจ 

เหลาสุนทร

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย

4. พัฒนาโครงการบริการ

วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา 

ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
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5. โครงการบริการวิชาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ในวัยเกษียณอายุ

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม รองผูอํานวยการฝายสงเสริม

ผูใชและวิจัย, นางสุจิตรา รัตน

สิน

*เกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียน

ขอ 1 มีการจัดทํากระบวนการการจัดการขอรองเรียน โดยกําหนดนโยบาย /หลักเกณฑ มีชองทางที่หลากหลาย มีแผนภูมิแสดงกระบวนการอยางเปนลําดับขั้นตอน และประกาศใหผูใชบริการทราบอยางเปดเผย

ขอ 2 มีชองทางในการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ อยางนอย 5 ชองทาง

ขอ 3 มีการจัดการขอรองเรียนตามกระบวนการที่กําหนดไว

ขอ 4 มีการแจงผลการดําเนินงานใหผูใชบริการทราบ และมีระบบกลไกในการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับขอรองเรียน มีการรวบรวม จัดทํารายงานสรุปขอรองเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด

ขอ 5 มีการประเมินผลการจัดการขอรองเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาอยางยั่งยืนและปองกันการเกิดซ้ํา รวมถึงการจัดทําคูมือการจัดการขอรองเรียน

       และทบทวนกระบวนการจัดการขอรองเรียน

**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
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