แผนปฏฏบบตฏการประจจาปป (action plan) สจานบกหอสมมด
ปปการศศกษา 2563
ลจาดบบททท
1

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผลโครงการ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

ของการอยานหนรงสพอและกระตมขนใหข

ประโยชนค

1.ผยขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

ปรรบววธธการพวจารณา

เกวดการเรธยนรยขดขวยตนเอง 2. เพพทอสยง

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป 2.

โดยควดอรตราคงอยยย

เสรวมใหขเกวดทรกษะการควด การ

บมคลากร : 2000

จสานวนกวจกรรมทธทดสาเนวนการ

จากฐานนรกศศกษาทธท

ววเคราะหห และพรฒนาตนเองจากการ

บมคคลภายนอก : 0

คลาเปปาหมาย

เขขาสยยชรชนปปทธท 2 เปปน

อยาน และนสาไปสยยการพรฒนาสรงคม 3.

ผผผใชผงบประมาณ

ตรวชธชวรดทธท 1. รขอยละ 60 ของผยขตอบแบบ

ตขนไป)

เพพทอสยงเสรวมใหขเกวดการใชขทรรพยากร

นรกศศกษา : 280

ประเมวน ตรวชธชวรดทธท 2. ครบทมกกวจกรรม

สารสนเทศทรชงในรยปแบบ

บมคลากร : 20

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

1.4/1 การรรกษา
อรตราการคงอยยย (

630466 โครงการกวจกรรมสยงเสรวมการอยานและการใชขหของ 1. เพพทอสยงเสรวมใหขเหหนความสสาครญ
สมมด

อวเลหกทรอนวกสหและตรวเลยมอยยางคมขมคยา บมคคลภายนอก : 0

ระบบงบประมาณ

4. เพพทอสยงเสรวมใหขเกวดความสรมพรนธห

1. ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

อรนดธระหวยางผยขใชขและผยขปฏวบรตวงาน ไดข

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

เกวดการรยวมกวจกรรมระหวยางกรน

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห) 2. สรมปผลการ

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

3,300.00

นางนฤมล พฤกษ
ศวลปป

ดสาเนวนกวจกรรม
2

1.4/1 (ตยอ)

630491 โครงการรรบนรกศศกษาทมนชยวยงานหของสมมด

1. เพพทอสยงเสรวมใหขนรกศศกษาไดขใชข

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

ทรกษะความรยขความสามารถจากทธท

ประโยชนค

ผมขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

เรธยนมาใชขใหขเกวดประโยชนหตยอหนยวย

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป

งานภายใน มหาววทยาลรย 2. เพพทอ

บมคลากร : 0

คลาเปปาหมาย

ชยวยใหขนรกศศกษาไดขมธประสบการณห

บมคคลภายนอก : 0

รขอยละ 60

และสรขางใหขเกวดทรกษะความรยขและ

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

หนผาททท

1

0.00

นางนฤมล พฤกษ
ศวลปป

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

สามารถนสาไปใชขไดขในชธววตประจสาวรน

นรกศศกษา : 15

ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

มธสถานทธทปฏวบรตวงานเพพทอตอบแทน

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

บมคคลภายนอก : 0

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

ระบบงบประมาณ

3. เพพทอเปปนการชยวยเหลพอนรกศศกษาใหข บมคลากร : 0
หนยวยงานทธทใหขทมนการศศกษา
3

การประเมฏนผลโครงการ

กลมลมเปปาหมาย

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห)

2.1 รขอยละของงาน

630715 โครงการสยงเสรวมพรฒนาทรกษะและความรยขการใชข

1. เพพทอสยงเสรวมใหขนรกศศกษา อาจารยห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

ววจรยตธพวมพหหรพองาน

ฐานขขอมยลเพพทอการเรธยนรยขและการววจรย

และนรกววจรย เกวดทรกษะ และการรยข

ประโยชนค

1.ผยขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

สรขางสรรคหทธทเผยแพรย

สารสนเทศ เพพทอสามารถพรฒนาตน

นรกศศกษา : 0

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป 2.

ในระดรบชาตวหรพอ

เองใหขมธความรยขเกธทยวกรบการใชขแหลยง

บมคลากร : 300

จสานวนผยขเขขารยวมโครงการ

ระดรบนานาชาตวตยอ

ขขอมยลเพพทอการววจรยตยางๆ 2. เพพทอสยง

บมคคลภายนอก : 0

คลาเปปาหมาย

อาจารยหประจสาและ

เสรวมใหขนรกศศกษา อาจารยห และนรก

ผผผใชผงบประมาณ

ตรวชธชวรดทธท 1. รขอยละ 60 ของผยขตอบแบบ

นรกววจรยทรชงหมด

ววจรย มธความรยข ความเขขาใจ ในเรพทอง

นรกศศกษา : 0

ประเมวน ตรวชธชวรดทธท 2. รขอยละ 80 ของกลมยม

โปรแกรมหรพอเครพทองมพอชยวย ตยาง ๆ

บมคลากร : 300

เปปาหมาย

เพพทอชยวยในการทสาววจรย รวมทรชงความ

บมคคลภายนอก : 0

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

รยขอพทน ๆ ทธทจะสยงเสรวมพรฒนาใหขเกวด

ระบบงบประมาณ

งานววจรยไดขอยยางตยอเนพทอง เชยน

1. ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

โปรแกรมการจรดการบรรณานมกรม

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

Endnote /Turnitin / Zotero

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห) 2. เอกสารลง

6,500.00

สสานรกหอสมมด

0.00

นางสาวรรตนา

ชพทอผยขเขขารยวมโครงการ
4

เพพทอสยงเสรวมและเผยแพรยความรยขทาง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

โครงการววจรยและงาน

ดขานววชาการและผลงานววจรยทาง

ประโยชนค

จสานวนบทความทธทตธพวมพห

สรขางสรรคหแบบ

ดขานบรรณารรกษศาสตรหและ

นรกศศกษา : 20000

คลาเปปาหมาย

บยรณาการสหสาขา

สารสนเทศศาสตรห และ ดขานอพทนๆ ทธท

บมคลากร : 2000

ไมยตสากวยา 10 บทความ

เกธทยวขของ

บมคคลภายนอก : 0

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

2.2/1 จสานวน

630486 โครงการจรดทสาวารสารรรงสวตสารสนเทศ

หนผาททท

2

ภรณห กาศโอสถ

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผลโครงการ

ผผผใชผงบประมาณ

ระบบงบประมาณ

นรกศศกษา : 20000

วารสารทธทตธพวมพห 2 เลยม

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

9,000.00

นางพรชรา หาญ

บมคลากร : 2000
บมคคลภายนอก : 0
5

เตรธยมความพรขอมดขานตยางๆ รรบการ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

กวจกรรมการสรขาง

ประเมวนรอบตยอไปในปป พ.ศ. 2564

ประโยชนค

1.ผยขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

จวตสสานศกในการทสานม

หรพอตามทธทสมาคมหของสมมดแหยง

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป 2.

บสารมง ปกปปองรรกษา

ประเทศไทยฯ กสาหนด

บมคลากร : 2000

จสานวนกวจกรรมทธทดสาเนวนการ

ทรรพยากรธรรมชาตว

บมคคลภายนอก : 0

คลาเปปาหมาย

และสวทงแวดลขอม

ผผผใชผงบประมาณ

ตรวชธชวรดทธท 1. รขอยละ 60 ของผยขตอบแบบ

นรกศศกษา : 300

ประเมวน ตรวชธชวรดทธท 2. ครบทมกกวจกรรม

บมคลากร : 80

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

บมคคลภายนอก : 0

ระบบงบประมาณ

4.2 จสานวนโครงการ/

630469 โครงการหของสมมดและสสานรกงานสธเขธยว

เจรวญกวจ

1. ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ
แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ
กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห) 2. สรมปผลการ
ดสาเนวนกวจกรรม
6

รวบรวมและนสาเสนอขขอมยลทธทเกธทยว

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

กรบเหตมการณหและวรนสสาครญ

ประโยชนค

ผมขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

บสารมง ปกปปองรรกษา

ของมหาววทยาลรยรรงสวตในรยปของ

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป

ธรรมชาตว สวทงแวดลขอม

นวทรรศการ

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

ศวลปวรฒนธรรม

บมคคลภายนอก : 0

รขอยละ 60

ภยมวปปญญา ระดรบชาตว

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

4.3/1 มธการจรดการ
ความรยขดขานการทสานม

630470 โครงการนวทรรศการเหตมการณหและวรนสสาครญ
ของมหาววทยาลรย

หนผาททท

3

5,000.00

นางพรชรา หาญ
เจรวญกวจ

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผลโครงการ

ระดรบทของถวทน และ

นรกศศกษา : 2000

ระบบงบประมาณ

กลมยมชาตวพรนธมห (ปรรบ

บมคลากร : 0

ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

คยาเปปาหมาย)

บมคคลภายนอก : 0

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

6,000.00

นางพรชรา หาญ

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห)
7

เพพทอสยงเสรวมและเผยแพรยความรยขเรพทอง

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

หของสมมดสธเขธยวระหวยางหของสมมดทธท

ประโยชนค

จสานวนบทความทธทตธพวมพห

สนใจเขขาสยยมาตรฐานหของสมมดสธเขธยว

นรกศศกษา : 0

คลาเปปาหมาย

ววชาการ (ปรรบปรมงววธธ

บมคลากร : 2000

ไมยตสากวยา 10 บทความ

การพวจารณา)

บมคคลภายนอก : 50

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

ผผผใชผงบประมาณ

ระบบงบประมาณ

นรกศศกษา : 0

วารสารทธทตธพวมพห 1 เลยม

5.3/1 รขอยละของ
อาจารยหทธทมธความกขาว

630485 โครงการจรดทสาวารสารรรงสวตสารสนเทศ ฉบรบ
พวเศษ IFLA Green Library Award 2020

หนขาทางตสาแหนยง

เจรวญกวจ

บมคลากร : 100
บมคคลภายนอก : 50
8

เพพทอจรดซพชออมปกรณหอวเลหกทรอนวกสห

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

สสาหรรบบรวการผยขใชขมาทดแทน

ประโยชนค

รายการและจสานวนทธทจรดซพชอเปปนไปตาม

อมปกรณหทธทชสารมด

นรกศศกษา : 20000

แผนทธทระบม

ประสวทธวภาพของ

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

ระบบสารสนเทศอยยย

บมคคลภายนอก : 900

รขอยละ 80

ในระดรบดธ-ดธมาก

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

นรกศศกษา : 20000

ระบบงบประมาณ

บมคลากร : 2000

ใบสยงของ / ใบเสรหจรรบเงวน

5.6 รขอยละของผยขใชข
ระบบสารสนเทศมธ

630472 โครงการจรดซพชออมปกรณหอวเลหกทรอนวกสหทดแทน
อมปกรณหชสารมด

ความพศงพอใจตยอ

11,500.00

นางสาวรรตนา
ภรณห กาศโอสถ

บมคคลภายนอก : 900
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5.6 (ตยอ)

630473 โครงการบสารมงรรกษา และดยแลระบบหของสมมด

เพพทอบสารมงรรกษา และดยแลระบบ
หนผาททท

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ
4

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

470,800.00

นางสาวรรตนา

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม
อรตโนมรตว Aleph

วบตถมประสงคค

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผลโครงการ

บรวการทรรพยากรสารสนเทศหของ

ประโยชนค

รายการและจสานวนทธทจรดซพชอเปปนไปตาม

สมมดอรตโนมรตว Aleph

นรกศศกษา : 20000

แผนทธทระบม

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

บมคคลภายนอก : 900

รขอยละ 80

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

นรกศศกษา : 20000

ระบบงบประมาณ

บมคลากร : 2000

ใบสยงของ / ใบเสรหจรรบเงวน

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ
ภรณห กาศโอสถ

บมคคลภายนอก : 900
10

5.6 (ตยอ)

630475 โครงการบสารมงรรกษา และดยแลระบบบรวการยพมคพนอรตโนมรตวดขวยเทคโนโลยธ RFID

เพพทอบสารมงรรกษา และดยแลระบบ

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

บรวการยพม-คพนอรตโนมรตวดขวย

ประโยชนค

รายการและจสานวนทธทจรดซพชอเปปนไปตาม

เทคโนโลยธ RFID

นรกศศกษา : 20000

แผนทธทระบม

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

บมคคลภายนอก : 900

รขอยละ 80

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

นรกศศกษา : 20000

ระบบงบประมาณ

บมคลากร : 2000

ใบสยงของ / ใบเสรหจรรบเงวน

160,500.00

นางสาวรรตนา
ภรณห กาศโอสถ

บมคคลภายนอก : 900
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5.6 (ตยอ)

630490 โครงการพรฒนาทรรพยากรสารสนเทศดวจวทรล
มหาววทยาลรยรรงสวต

1. รวบรวม จรดทสาคลรงจรดเกหบและใหข

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

บรวการทรรพยากรสารสนเทศของนรก

ประโยชนค

ผมขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

ศศกษา คณาจารยห และบมคลากร

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป

มหาววทยาลรยรรงสวตในรยปแบบดวจวทรล

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

2. เผยแพรยทรรพยากรสารสนเทศของ บมคคลภายนอก : 900

รขอยละ 60

นรกศศกษา คณาจารยห และบมคลากร

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

หนผาททท

ผผผใชผงบประมาณ
5

0.00

นางสาวลมรย ประ
คอนสธ

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

ลจาดบบททท

ตบวชทชวบด (KPI)

รหบสงบ

วบตถมประสงคค

ชชทอ โครงการ/กฏจกรรม

กลมลมเปปาหมาย

การประเมฏนผลโครงการ

มหาววทยาลรยรรงสวตใหขทรชงบมคลากร

นรกศศกษา : 20000

ระบบงบประมาณ

ภายใน และภายนอกมหาววทยาลรย

บมคลากร : 2000

ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

3. สงวนรรกษาทรรพยากรสารสนเทศ

บมคคลภายนอก : 900

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

ของนรกศศกษา คณาจารยห และ

งบอนมมบตฏ

ผผผรบบผฏดชอบ

1,123,264.00

ดร.มลววรลยห ประ

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห)

บมคลากรมหาววทยาลรยรรงสวต ใหขคงอยยย
และสามารถเขขาถศงไดขอยยางแพรย
หลาย
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1.เพพทอบอกรรบฐานขขอมยล Scopus 2.

ผผผเขผารลวมโครงการ/ผผผใชผ

ตบวชทชวบดความสจาเรรจโครงการ

ระบบฐานขขอมยลองคห

เพพทอสยงเสรวมการใชขโดยจรดกวจกรรม

ประโยชนค

ผมขเขขารยวมโครงการไดขรรบประโยชนหจาก

ความรยขเพพทอสนรบสนมน

แนะนสาววธธการใชขฐานขขอมยล ใหขแกย

นรกศศกษา : 20000

โครงการอยยยในระดรบดธหรพอมากขศชนไป

การววจรย การพรฒนา

คณาจารยห นรกศศกษาระดรบบรณฑวต

บมคลากร : 2000

คลาเปปาหมาย

องคหความรยขและนวรต

ศศกษา ไดขมธแหลยงขขอมยลทธทสามารถเขขา

บมคคลภายนอก : 0

รขอยละ 60

กรรม

ตรวจสอบการอขางถศงผลงานววจรย

ผผผใชผงบประมาณ

เอกสารแนบรายงานโครงการทททระบมไวผใน

และสามารถสรขางผลงานทธทมธคมณภาพ

นรกศศกษา : 20000

ระบบงบประมาณ

ไปสยยสากล

บมคลากร : 2000

ผลประเมวนจากผยขเขขารยวมโครงการ (ตอบ

บมคคลภายนอก : 0

แบบประเมวนไมยนขอยกวยารขอยละ 50 ของ

2.8 มธเครพทองมพอและ

630493 จรดหาฐานขขอมยลเพพทองานววจรย

ดวษฐหธธระ

กลมยมเปปาหมายผยขใชขประโยชนห)

รวมงบประมาณทททอนมมบตฏ

1,795,864.00
หนผาททท

6

(*) หมายถศง โครงการนอกแผน

