
แผนปฏิบัติการ ส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1. พัฒนาทรัพยากรท่ีสอดคล้อง
ต่อการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1. ร้อยละการใช้ทรัพยากรส่ิงพิมพ์
เพ่ิมข้ึน

อย่างน้อยร้อยละ
 5

 หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

2. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ัง (cost per 
use) ของการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดซ้ือ

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40 บาท
ต่อคร้ัง

พัฒนาเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. จ านวนนวัตกรรมท่ีน ามาใช้งาน อย่างน้อย 1 
นวัตกรรม

2. การพัฒนาเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

2. ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ

พัฒนาผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ

4. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 80 3. โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากร
สารสนเทศ

ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 5. การปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือส่ิง
อ านวยความสะดวก

อย่างน้อย 1 
โครงการ/
กิจกรรม

4. การปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า

 ผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการ

6. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้

ไม่น้อยกว่า 4.00 5. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน 7. ระดับความส าเร็จของการ
จัดการข้อร้องเรียน

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อ*

6. การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

8. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักหอสมุดกลาง

ไม่น้อยกว่า 4.00 7. การติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสู่ผล
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9. ร้อยละบุคลากรสายปฏิบัติงาน
ได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

8. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา 
และการฝึกอบรมภายใน

 รองผอ.ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานและ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ขององค์กร

10. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงและ
ห้องสมุดสีเขียว

ไม่น้อยกว่า 4.00 9. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา
ชีวิตการท างาน

 คณะกรรมการส่งเสริมศิลปฯ

1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย
  -  การจัดหาฐานข้อมูล
  -  การจัดหาหนังสือ วารสาร



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11. จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

10. โครงการห้องสมุดสีเขียว คณะกรรมการโครงการ

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการวิจัย 12. จ านวนกิจกรรมสนับสนุน
และพัฒนาบุคลากรในการท าวิจัย

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม

11. โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใน
การท าวิจัย

รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย

ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรใช้
กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือใน
การท างาน

13. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดการความรู้

ไม่น้อยกว่า 2 
ประเด็นความรู้

12. โครงการจัดการความรู้  คณะกรรมการโครงการ
จัดการความรู้

พัฒนาระบบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 14. มีการน า Lean 
Management มาใช้ในการ
บริหารจัดการ

อย่างน้อย 2 
กระบวนงาน

13. โครงการการบริหารจัดการแบบลีน (Lean
 management)
  - ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
  - การน าเสนอรายงานสถิติการยืม
ทรัพยากรห้องสมุด

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

บริหารความเส่ียงเพ่ือการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

15. จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาการ
เข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตู
อัตโนมัติห้องสมุดองครักษ์ลดลง

ร้อยละ 80 14. การบริหารความเส่ียง ประเด็นความเส่ียง :
 ปัญหาการเข้าใช้ห้องสมุดผ่านประตูอัตโนมัติ
ห้องสมุดองครักษ์

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ

16. การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

5 ข้อ** 15. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประกัน
คุณภาพ

มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ

17. มีการถอดบทเรียนการ
ให้บริการวิชาการ

อย่างน้อย 1 เร่ือง 16. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต าบล
ผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ ปีท่ี 3

รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย

งบอุดหนุนรัฐบาล

17. โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนนครนายก

ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมุด มศว
 องครักษ์

งบอุดหนุนรัฐบาล

18. โครงการบริการวิชาการ : ห้องสมุด
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

19. โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในวัยเกษียณอายุ

รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย

20. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย, นางสุจิตรา รัตน
สิน

4. พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนา 
ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน



*เกณฑ์การประเมินระดับความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อ 1 มีการจัดท ากระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน โดยก าหนดนโยบาย/หลักเกณฑ์ มีช่องทางท่ีหลากหลาย มีแผนภูมิแสดงกระบวนการอย่างเป็นล าดับข้ันตอน และประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเปิดเผย
ข้อ 2 มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 5 ช่องทาง
ข้อ 3 มีการจัดการข้อร้องเรียนตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้
ข้อ 4 มีการแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ใช้บริการทราบ และมีระบบกลไกในการเก็บรักษาความลับเก่ียวกับข้อร้องเรียน มีการรวบรวม จัดท ารายงานสรุปข้อร้องเรียนตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ข้อ 5 มีการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนและป้องกันการเกิดซ้ า รวมถึงการจัดท าคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
       และทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

**เกณฑ์การประเมินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อ 1 คณะกรรมการประจ าหน่วยงานและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อ 2 มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย
      1) การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
      2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
ข้อ 3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และเช่ือมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
ข้อ 4 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน
ข้อ 5 มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการสรุปบทเรียนท่ีได้จากการแลกเปล่ียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้


