แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สจานบกหอสมมด
ปปการศศกษา 2562
ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

การประเมฏนผล

กลมลมเปปาหมาย

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
1

1. เพพทอสสงเสรวมใหรคณาจารยย นวกววจวย นวกศศกษาระดวบ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

ววชาทททมทนววตกรรมการ

บวณฑวตศศกษา ไดรมทโอกาสเขราถศงแหลสง ศศกษา และครนควรา

ประโยชนค

- คณาจารยย และนวก

เรทยนการสอนและ

ผลงานววจวยจากตสางประเทศตสาง ๆ ทวทวโลก ไดรอยสาง

นวกศศกษา : 2000

ศศกษาระดวบบวณฑวตศศกษา

การประเมวนผล

สะดวกรวดเรรว และสามารถเขราตรวจสอบการอรางถศงผล

บคคลากร : 1000

มทการใชรโปรแกรมรรอยละ

งานววจวย 2. เพพทอใหรคณาจารยย นวกววจวย นวกศศกษาระดวบ

บคคคลภายนอก : 0

80

บวณฑวตศศกษา ไดรมทแหลสงขรอมมลทททสามารถเขราตรวจสอบ

ผผผใชผงบประมาณ

การอรางถศงผลงานววจวย และสามารถสรรางผลงานทททมท

นวกศศกษา : 2000

เชฏงคมณภาพ

คคณภาพไปสมสสากล

บคคลากร : 1000

- คณาจารยย และนวก

บคคคลภายนอก : 0

ศศกษาระดวบบวณฑวตศศกษา

1.2 รรอยละของราย

620539 โครงการจวดหาฐานขรอมมลเพพทอการททาววจวย

1,088,159.00

สทานวกหอสมคด

0.00

สทานวกหอสมคด

มทการพวฒนาคคณภาพงาน
ววจวยใหรไดรมาตรฐานไปสมส
ระดวบอาเซทยน และนานา
ชาตว
2

1.4 การรวกษาอวตรา
การคงอยมส

620698 โครงการปฐมนวเทศการใชรหรองสมคด

1. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาสามารถใชรหรองสมคดไดรอยสางถมก ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

ตรอง 2. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาสามารถครนหาทรวพยากร

ประโยชนค

- มทนวกศศกษาทวทงระดวบ

ของหรองสมคด การใชรฐานขรอมมลตสางๆไดรอยสางถมกววธท 3.

นวกศศกษา : 2000

ปรวญญาตรท โทและเอก

เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาไดรรวบประสบการณยจรวง และ

บคคลากร : 0

เขรารวบการปฐมนวเทศ

สามารถนทาไปใชรในชทววตประจทาววนไดร 4. เพพทอสสงเสรวมใหร

บคคคลภายนอก : 0

อยสางนรอย 2,000 คน

สทานวกหอสมคดเปปนศมนยยกลางแหสงการเรทยนรมร

ผผผใชผงบประมาณ

หนผาททท

1

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
นวกศศกษา : 0

เชฏงคมณภาพ

บคคลากร : 0

- นวกศศกษาทททไดรรวบการ

บคคคลภายนอก : 0

ปฐมนวเทศสามารถใชรหรอง
สมคดรวมถศงบรวการตสางๆ
ของ สทานวกหอสมคดไดร
อยสางถมกตรองและมท
ประสวทธวภาพ โดยมทความ
พศงพอใจในการเขรารวบ
การปฐมนวเทศมากกวสา
3.51

3

1.4 (ตสอ)

620699 โครงการรวบนวกศศกษาทคนชสวยงานหรองสมคด

1. เพพทอสสงเสรวมใหรนวกศศกษาไดรใชรทวกษะความรมรความ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

สามารถจากทททเรทยนมาใชรใหรเกวดประโยชนยตสอหนสวยงาน

ประโยชนค

จทานวนนวกศศกษาทคนทททเขรา

ภายในมหาววทยาลวย 2. เพพทอชสวยใหรนวกศศกษาไดรมท

นวกศศกษา : 40

รสวมโครงการรวมตลอด

ประสบการณยและสรรางใหรเกวดทวกษะความรมรและสามารถ

บคคลากร : 0

ทวทงปปการศศกษาไมสตทากวสา

นทาไปใชรไดรในชทววตประจทาววน 3. เพพทอเปปนการชสวยเหลพอนวก

บคคคลภายนอก : 0

40 คน

ศศกษาใหรมทสถานทททปฏวบวตวงานเพพทอตอบแทนหนสวยงานทททใหร

ผผผใชผงบประมาณ

ทคนการศศกษา

นวกศศกษา : 0

เชฏงคมณภาพ

บคคลากร : 0

1. ผมรใชรบรวการทวทงอาจารยย

บคคคลภายนอก : 0

เจราหนรทท และนวกศศกษา

0.00

สทานวกหอสมคด

ไดรรวบความรวดเรรวและ
เขราถศงตววเลสมทททอยมสบนชวทน
หนวงสพอไดรอยสางถมกตรอง 2.
นวกศศกษาทคนทททเขรารสวม
หนผาททท

2

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
โครงการมทคคณภาพจวตทททดท
ขศทนและไดรรวบความพศงพอ
ใจในโครงการนททมากกวสา
3.51
4

5

1. ประชาสวมพวนธยทรวพยากรสารสนเทศและบรวการของ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

คคณภาพบวณฑวตตาม

สทานวกหอสมคดใหรเปปนทททรมรจวกอยสางกวรางขวาง 2. สสงเสรวม

ประโยชนค

- จทานวนผมรเขรารสวม

กรอบมาตรฐาน

ทวกษะในการแสวงหาความรมรดรวยตนเองจากแหลสงเรทยนรมร

นวกศศกษา : 500

กวจกรรมฯ ไมสนรอยกวสา

คคณวคฒวระดวบอคดม

ทททสทาควญคพอหรองสมคด 3. สสงเสรวมสวมพวนธภาพอวนดทระหวสาง บคคลากร : 30

ศศกษาแหสงชาตว

ผมรใชรกวบผมรใหรบรวการของสทานวกหอสมคด

1.6 คะแนนเฉลททย

1.6 (ตสอ)

620696 โครงการสวปดาหยหรองสมคด

620697 โครงการสสงเสรวมการอสาน

สทานวกหอสมคด

10,000.00

สทานวกหอสมคด

500 คน

บคคคลภายนอก : 20
ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

นวกศศกษา : 450

- รรอยละ 80 ของผมรเขรา

บคคลากร : 30

รสวมกวจกรรมฯ มทความพศง

บคคคลภายนอก : 20

พอใจไมสตทากวสา 3.51

1. เพพทอสสงเสรวมใหรเหรนความสทาควญของการอสานหนวงสพอ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

และกระตครนใหรเกวดการเรทยนรมรดรวยตนเอง 2. เพพทอสสงเสรวม

ประโยชนค

- จทานวนนวกศศกษาทททเขรา

ใหรเกวดทวกษะการควด การววเคราะหย และพวฒนาตนเองจาก นวกศศกษา : 60

รสวมโครงการ 80 - 100

การอสาน และนทาไปสมสการพวฒนาสวงคม 3. เพพทอสสงเสรวมใหร

บคคลากร : 20

คน ตสอ 1 กวจกรรม -

เกวดการใชรทรวพยากรสารสนเทศทวทงในรมปแบบ

บคคคลภายนอก : 0

จทานวนกวจกรรมสสงเสรวม

อวเลรกทรอนวกสยและตววเลสมอยสางคครมคสา 4. เพพทอสสงเสรวมใหร

ผผผใชผงบประมาณ

การอสานและการใชรไมส

เกวดความสวมพวนธยอวนดทระหวสางผมรใชรและผมรปฏวบวตวงาน ไดร

นวกศศกษา : 60

นรอยกวสา 7 กวจกรรม

เกวดการรสวมกวจกรรมระหวสางกวน

บคคลากร : 20

หรพอ 10 ครวทง ตสอปปการ

บคคคลภายนอก : 0

ศศกษา

หนผาททท

20,000.00

3

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

17,250.00

ดร.มลวววลยย ประ

โครงการ
เชฏงคมณภาพ
- ผลการประเมวน
กวจกรรมไมสตทากวสา 3.51
- ผมรเขรารสวมกวจกรรมไดรรวบ
ความรมรเพวทมเตวมจาก
กวจกรรม/นวทรรศการททท
จวดและเกวดทวกษะในการ
เรทยนรมรและสามารถนทาไป
ใชรใหรเกวดประโยชนยตสอ
การเรทยนการสอนและตสอ
ตนเอง
6

โครงการจวดประชคมเครพอขสายหรองสมคดโรงเรทยน

เพพทอจวดประชคมเครพอขสายหรองสมคดโรงเรทยนแพทยศาสตรย

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

แพทยศาสตรย

ในประเทศไทย

ประโยชนค

ผมรเขรารสวมไมสตทากวสารรอยละ

คลรองกวบความตรอง

นวกศศกษา : 0

80 ของเปปาหมาย 60

การของชคมชน สวงคม

บคคลากร : 10

คน ผมรบรวหารหรองสมคด

ประเทศ และประเทศ

บคคคลภายนอก : 50

และบรรณารวกษยหรองสมคด

ในภมมวภาค ทททบรวการ

ผผผใชผงบประมาณ

โรงเรทยนแพทยศาสตรยทวทว

แบบใหรเปลสา

นวกศศกษา : 0

ประเทศ 15 สถาบวน

3.1 จทานวนโครงการ
บรวการววชาการทททสอด

620769

(*)

ดวษฐยธทระ

บคคลากร : 10
บคคคลภายนอก : 50

เชฏงคมณภาพ
1. ผมรบรวหารและบคคลากร
ทททเขรารสวมการสวมมนา มท
ความพศงพอใจในการจวด

หนผาททท

4

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผล

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
ประชคม ไมสตทากวสารรอยละ
3.51 2. เกวดโครงการ
ความรสวมมพอหรพอ
กวจกรรมความรสวมมพอ
ระหวสางหรองสมคดโรงเรทยน
แพทยศาสตรยททเปปน
รมปธรรม
7

เตรทยมความพรรอมรวบการประเมวนคคณภาพสทานวกงานสท

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

กวจกรรมการสรราง

เขทยวตามเกณฑยการประ เมวนและแนวทาง การดทาเนวน

ประโยชนค

สทานวกหอสมคด

จวตสทานศกในการททานค

งานสทานวกงานสทเขทยวของกรมสสงเสรวมคคณภาพสวทงแวดลรอม นวกศศกษา : 20000

มหาววทยาลวยรวงสวต มทผล

บทารคง ปกปปองรวกษา

กระทรวงทรวพยากรธรรมชาตวและ สวทงแวดลรอมในปปการ

บคคลากร : 1000

การประเมวนคคณภาพตาม

ทรวพยากรธรรมชาตว

ศศกษา 2561 นทท

บคคคลภายนอก : 100

เกณฑยมาตรฐานสทานวก

ผผผใชผงบประมาณ

งานสทเขทยวและหรองสมคดสท

นวกศศกษา : 20000

เขทยวดรวยคะแนนไมสตทา

บคคลากร : 1000

กวสารรอยละ 70

4.2 จทานวนโครงการ/

620702 โครงการหรองสมคดสทเขทยว(*)

และสวทงแวดลรอม

15,500.00

สทานวกหอสมคด

0.00

สทานวกหอสมคด

บคคคลภายนอก : 100
เชฏงคมณภาพ
ไมสมทการประเมวนเชวง
คคณภาพ
8

เพพทอสสงเสรวมและเผยแพรสความรมรทางดรานววชาการและผล

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

อาจารยยททมทความกราว

งานววจวยทางดรานบรรณารวกษศาสตรยและสารสนเทศ

ประโยชนค

มทวารสารรวงสวต

หนราทางตทาแหนสง

ศาสตรย และดรานอพทนๆ ทททเกททยวขรอง

นวกศศกษา : 0

สารสนเทศเผยแพรสปปละ

บคคลากร : 100

2 ฉบวบ

5.3 รรอยละของ

620703 โครงการจวดททาวารสารรวงสวตสารสนเทศ

ววชาการ
หนผาททท

5

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค

การประเมฏนผล

กลมลมเปปาหมาย

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

โครงการ
บคคคลภายนอก : 50

9

ผผผใชผงบประมาณ

เชฏงคมณภาพ

นวกศศกษา : 0

วารสารไดรรวบการ

บคคลากร : 100

ประเมวนอยมสในฐานขรอมมล

บคคคลภายนอก : 50

TCI

เพพทอบทารคงรวกษา และดมแลระบบบรวการทรวพยากร

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

เชฏงปรฏมาณ

สารสนเทศหรองสมคดอวตโนมวตว Aleph

ประโยชนค

มทการบทารคงรวกษา และ

ความพศงพอใจตสอ

นวกศศกษา : 20000

ดมแลระบบบรวการ

ประสวทธวภาพของ

บคคลากร : 2400

ทรวพยากรสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศอยมส

บคคคลภายนอก : 2083

หรองสมคดอวตโนมวตว Aleph

ในระดวบดท-ดทมาก

ผผผใชผงบประมาณ

อยสางนรอยปปละ 6 ครวทง

5.6 รรอยละของผมรใชร
ระบบสารสนเทศมท

620766 โครงการบทารคงรวกษา และดมแลระบบหรองสมคด
อวตโนมวตว Aleph(*)

800,000.00

นางสาวรวตนา
ภรณย กาศโอสถ

นวกศศกษา : 20000
บคคลากร : 2400

เชฏงคมณภาพ

บคคคลภายนอก : 2083

ผมรใชรบรวการหรองสมคดมท
ความพศงพอใจ ดราน
เทคโนโลยทสารสนเทศ ไมส
ตททากวสา 3.51 จาก 5.0

1,950,909.00

รวมงบประมาณทททอนมมบตฏ
หนผาททท
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(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

