
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒

องคประกอบท่ี ๑ ดานการบริหารจัดการ

ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา
แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย

ระยะเวลา

ดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

๑. ควรทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาให

สำนักงานเปนไปตามวิสัยทัศน

และพันธกิจ

สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาสำนัก

งานใหเปนไปตามวิสัยทัศน และ

พันธกิจ

(๑) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ เพ่ือจัดทำแผนพัฒนางานวิจัย

โดยใหสอดคลองตามวิสัยทัศนและพัน

ธกิจ

(๒) โครงการสงเสริมความรูในการทำ

งานวิจัย

๑. แผนพัฒนางาน

ประจำสูงานวิจัย

๒. จำนวนโครงการ

สงเสริมความรูใน

การพัฒนางาน

ประจำสูงานวิจัย

๑. มีโครงการสงเสริม

ความรูในการพัฒนา

งานประจำสูงานวิจัย

ไมนอยกวา ๑ โครงการ

๒. พัฒนางานประจำสู

งานวิจัย เพ่ือพัฒนา

สำนักงานใหเปนไปตาม

วิสัยทัศน และพันธกิจ

ไมนอยกวา ๑ เร่ือง

ตลอด

ปการศึกษา

๒๕๖๓

หัวหนางาน ๕

ฝาย

๒. ควรทบทวน SWOT ของ

หนวยงานเปนรายขอ เพ่ือพัฒนา

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ

ทบทวน SWOT จากปรัชญา

วิสัยทัศน และพันธกิจ เปนราย

ขอ

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพ่ือ

วิเคราะห SWOT จากปรัชญา วิสัย

ทัศน และพันธกิจ

ผลการวิเคราะห

SWOT

รายงานผลการ

วิเคราะห SWOT

จำนวน ๑ ชุด

กันยายน

๒๕๖๓

๑. ผูบริหาร

๒. หัวหนางาน

๕ ฝาย

๓. เตรียมบุคลากรใหพรอม

บริการหลายภาษา

สงเสริม และสนับสนุนให

บุคลากรเขารับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพดานภาษาตางประเทศ

(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพความ

รูความสามารถของบุคลากรดาน

ภาษาตางประเทศ

๑. โครงการพัฒนา

ศักยภาพความ

รูความสามารถของ

บุคลากรดานภาษา

ตางประเทศ

๑. มีโครงการพัฒนา

ศักยภาพความรูความ

สามารถของบุคลากร

ดานภาษาตางประเทศ

ไมนอยกวา ๑ โครงการ

ตลอด

ปการศึกษา

๒๕๖๓

๑. หัวหนางาน

๕ ฝาย

๒. บุคลากรทุก

คน
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(๒) สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ

อบรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาตาง

ประเทศ

๒. รอยละของ

บุคลากรท่ีเขารับ

การพัฒนาศักยภาพ

ดานภาษาตาง

ประเทศ

๒. รอยละ ≥๓๐ ของ

จำนวนบุคลากรของ

สำนัก

๔. ควรทบทวนการบริหารความ

เส่ียงของสำนักในทุกมิติและ

ประเมินตามความเปนจริง

ทบทวนการบริหารความเส่ียง

ของสำนักในทุกมิติและประเมิน

ตามความเปนจริง

(๑) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือทบทวนความเส่ียงในป

ท่ีผาน

(๒) จัดทำแผนบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายในประจำ

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการ

ประเมินความเส่ียงตามความเปนจริง

ในทุกมิติ

แผนบริหารความ

เส่ียงและการ

ควบคุมภายใน

มีแผนบริหารความ

เส่ียงและการควบคุม

ภายใน ประจำ

ปงบประมาณ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ แผน

กันยายน

๒๕๖๓

๑. งานประกัน

คุณภาพ

๒. หัวหนางาน

๕ ฝาย

๕. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเปน

รายบุคคลท่ีสามารถประเมินผล

ไดตามเวลา

๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

เปนรายบุคคล

๒) ติดตามผลตามระยะเวลาท่ี

กำหนดในแผน

(๑) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

เปนรายบุคคล

(๒) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

บุคลากรเปนรายบุคคลตามระยะเวลา

ท่ีกำหนด

แผนพัฒนา

บุคลากรเปนราย

บุคคลท่ีสามารถ

ประเมินผลไดตาม

เวลา

๑. แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล จำนวน ๑

แผน

๒. รอยละ ≥๕๐ ของ

ของจำนวนบุคลากร

ของสำนักสำเร็จตาม

แผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

กันยายน

๒๕๖๓

๑. ฝายบริหาร

งานท่ัวไป

๒. หัวหนางาน

๕ ฝาย

๖. สรางเครือขายเพ่ิมเติมเพ่ือให

การบริการเปนไปตามพันธกิจ

และวัตถุประสงค

สรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางหองสมุดใหเปนไปตาม

พันธกิจและวัตถุประสงค

(๑) สำรวจเครือขายท่ีมีอยูในปจจุบัน

(๒) ดำเนินการประสานงาน หนวย

งาน องคกร สถาบัน ดานแหลงเรียนรู

สรางสรรค

(๓) จัดทำความรวมมือเครือขาย

จำนวนเครือขาย

หนวยงาน องคกร

สถาบัน ดานแหลง

เรียนรูสรางสรรค ท่ี

จำนวนเครือขายท่ีเพ่ิม

ข้ึนอยางนอย ๑ เครือ

ขาย

ตลอด

ปการศึกษา

๒๕๖๓

๑. ฝายจัดการ

สารสนเทศ

๒. ฝายสงเสริม

การเรียนรูฯ
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รวมมือกับสำนัก

วิทยบริการฯ

๓. หัวหนางาน

๕ ฝาย

องคประกอบท่ี ๒ ตัวบงช้ีเฉพาะหนวยงานสนับสนุน

ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา
แนวทางการปรับปรุง กิจกรรม/โครงการ

ตามแนวทางการปรับปรุง
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย

ระยะเวลา

ดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ

๑. ควรทำระบบปญญาประดิษฐ

(AI) เพ่ือการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ

วางแผนการประยุกตใชระบบ

ปญญาประดิษฐเพ่ือการบริหาร

จัดการ / การบริการสารสนเทศ

(๑) ศึกษาการประยุกตใชระบบปญญา

ประดิษฐ (AI)

(๒) วิเคราะหความเปนไปไดในการ

ประยุกตใชระบบปญญาประดิษฐ (AI)

(๓) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ เพ่ือวางแผนการประยุกตใช

ระบบปญญาประดิษฐ (AI) สำหรับการ

บริหารจัดการ / การบริการ

สารสนเทศ

จัดทำแผนการ

ประยุกตใชระบบ

ปญญาประดิษฐ

(AI) เพ่ือการบริหาร

จัดการ / การ

บริการสารสนเทศ

แผนการประยุกตใช

ระบบปญญาประดิษฐ

(AI) เพ่ือการบริหาร

จัดการ / การบริการ

สารสนเทศ จำนวน ๑

แผน

มกราคม

๒๕๖๓

๑. ผูบริหาร

๒. หัวหนางาน

๕ ฝาย

๒. ควรจัดทำ Big Data เพ่ือการ

สนองระบบปญญาประดิษฐ

วางแผน การรวบรวม วิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือ

การบริหารจัดการงานบริการ

(๑) ศึกษาการรวบรวม วิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือการบริหาร

จัดการงานบริการ

จัดทำแผนการ

รวบรวม วิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ

(Big Data) เพ่ือการ

แผนการรวบรวม

วิเคราะหขอมูลขนาด

ใหญ (Big Data) เพ่ือ

มกราคม

๒๕๖๓

๑. ผูบริหาร

๒. หัวหนางาน

๕ ฝาย
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(๒) วิเคราะหความเปนไปไดในการ

รวบรวม วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ

(Big Data) เพ่ือการบริหารจัดการงาน

บริการ

(๓) ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สำนักฯ เพ่ือวางแผนการรวบรวม

วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

เพ่ือการบริหารจัดการงานบริการ

บริหารจัดการงาน

บริการ

การบริหารจัดการงาน

บริการ ๑ แผน

๓. วิเคราะหขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมีอยูจัดทำเปนฐาน

ขอมูล แยกเปนศาสตร/หมวดหมู

เพ่ือนำไปใชบริหารจัดการดาน

การใหบริการ แกผูใชบริการ และ

เปนขอมูลบริการสาขาวิชา

จัดทำฐานขอมูลโดยจัดกลุมเปน

ศาสตร/หมวดหมู เพ่ือใหบริการ

แกผูใช

(๑) สำรวจ/รวบรวมขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศในสำนักฯ

(๒) วิเคราะหขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมีอยูในสำนักฯ

(๓) จัดทำฐานขอมูล โดยจัดกลุมเปน

ศาสตร/หมวดหมูเพ่ือใหบริการแกผูใช

ฐานขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศท่ีจัดกลุม

เปนศาสตร/หมวด

หมูเพ่ือใหบริการแก

ผูใช

1. ฐานขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ

จำนวน ๑ ฐานขอมูล

2. การใหบริการ

ขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศแกผูใช ไม

นอยกวา ๑๒ คร้ังตอป

เมษายน

๒๕๖๓

๑. ฝายจัดการ

สารสนเทศ

๒.ฝายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๓. ฝายสงเสริมการ

เรียนรูฯ

๔. ฝายสื่อโสตทัศน

และลูกคาสัมพันธ
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