แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนที่กลยุทธสํานักหอสมุดกลาง ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 – 2562)
สํานักหอสมุดกลางจัดการการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไรรอยตอ

วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร

เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอ
การศึกษาคนควา และวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต

ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

พัฒนาสูองคกรคุณภาพ

จัดบริการที่เปนเลิศเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการเขาถึงคลังทรัพยากร
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนแกนักวิชาการและสังคม

พันธกิจ

สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษา
คนควา และวิจัย

ประสิทธิผล
คุณภาพการบริการ

การบริการเชิงรุก

ปรับปรุงดานกายภาพและสิ่ง
อํานวยความสะดวก

ประสิทธิภาพ
พัฒนาองคกร

สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการศึกษาคนควา และ
วิจัย

พัฒนาปรับปรุง
โครงสรางการ
บริหารงาน

สรางโครงการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

การสอนทักษะการเรียนรู
สารสนเทศ
กําหนดนโยบายและแผนการ
วิจัย
พัฒนาการดําเนินงานทุกพันธกิจอยาง
ตอเนื่องโดยนําระบบการประกัน
คุณภาพ การบริหารความเสี่ยงและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูมาใชขับเคลื่อนงาน

การสงเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู
ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความกาวหนาและ
พรอมรับการเปลีย่ นแปลง

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ
และทรัพยากร

ปรัชญา

แหลงสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

ปณิธาน

มุงมั่นใหบริการสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความตองการของผูใชและสงเสริมใหผูใชมี
ทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง
คานิยม

WE CARE เราใสใจใหบริการ
W-will ความตั้งใจแนวแนใหบริการ
E-empathy ความเอาใจใสใหบริการ
C-convenience ความสะดวกของบริการ
A-accuracy ความถูกตองของบริการ
R-rapidness ความรวดเร็วของบริการ
E-efficiency ความมีประสิทธิภาพของบริการ

วิสัยทัศน
สํานักหอสมุดกลางจัดการการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไรรอยตอ
พันธกิจ

จัดบริการที่เปนเลิศเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการ
เขาถึงคลังทรัพยากรวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนแกนักวิชาการและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร
1. เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอการศึกษาคนควา และวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต
2. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาคนควา และวิจัย
3. ประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาสูองคกรคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย สอดคลองกับหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาการบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยรวดเร็ว และสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช
3. ปรับปรุงสภาพแวดลอมหองสมุดเพื่อการศึกษาคนควา
4. บริหารงานโดยใชเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)สํานักหอสมุดกลาง (ณ วันที่ 16 ก.ค. 58)

จุดแข็ง (S)
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและประสบการณในการทํางาน มีความพรอมที่จะพัฒนาและกาวทัน
เทคโนโลยี
2. บุคลากรใหความรวมมือในการทํางาน และชวยเหลือผูใชดวยความเต็มใจ
3. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ
4. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีการจัดการใหสามารถเขาถึงไดหลายชองทาง
5. มีการรณรงคในดานกิจกรรมการประหยัดพลังงานที่เขมแข็งและปรากฏผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
6. ระบบหองสมุดดิจิตอลที่เปนมาตรฐานสากล
จุดออน (W)
1. บุคลากรขาดทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. โครงสรางการบริหารงานไมเอื้อตอการขับเคลื่อนองคกร
3. ความไมพรอมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โอกาส (O)
1. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็วทําใหสามารถประยุกตใชในการใหบริการของ
หองสมุด
2. มีแนวทางการประเมินคุณภาพที่เปนทางเลือกสําหรับองคกร
3. มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ
4. ความรวมมือกับประชาคมอาเซียน
อุปสรรค (T)
1. มีการเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทําใหจํานวนนิสิตใหมลดลง
2. ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง

กําหนดกลยุทธ โดยใชเทคนิค TOWS Matrix

ปจจัยภายนอก โอกาส (O)
1. การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
รวดเร็วทําใหสามารถประยุกตใชในการ
ใหบริการของหองสมุด
2. มีแนวทางการประเมินคุณภาพที่เปน
ทางเลือกสําหรับองคกร
3. มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ
ปจจัยภายใน
4. ความรวมมือกับประชาคมอาเซียน
จุดแข็ง (S)
กลยุทธ SO (กลยุทธเชิงรุก)
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและ
1. พัฒนาและสรางเสริมสมรรถนะดาน
ประสบการณในการทํางาน มีความพรอมที่ เทคโนโลยีหองสมุดของบุคลากร(S1,O1)
จะพัฒนาและกาวทันเทคโนโลยี
2. เสริมสรางการทํางานเปนทีม (S2,O2)
2. บุคลากรใหความรวมมือในการทํางาน
3. เสริมสรางคานิยมองคกร (S3,O2)
และชวยเหลือผูใชดวยความเต็มใจ
4. ใหบริการเชิงรุก
3. บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,O1,O4)
4. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
6. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบและมีการจัดการใหสามารถเขาถึงได (S5,O1,O2,O3)
หลายชองทาง
7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
5. มีการรณรงคในดานกิจกรรมการประหยัด (S1,S2,S3,O1,O2)
พลังงานที่เขมแข็งและปรากฏผลที่ชัดเจน
8. บริหารจัดการโดยใชหลัก Cost
เปนรูปธรรม
Effectiveness (S5,O2)
6. ระบบหองสมุดดิจิตอลที่เปน
9. การพัฒนาการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ
มาตรฐานสากล
(S6,O1,O6)

อุปสรรค (T)
1. มีการเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ทําใหจํานวน
นิสิตใหมลดลง
2. ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษามี
จํานวนลดลง

จุดออน (W)
1. บุคลากรขาดทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
2. โครงสรางการบริหารงานไมเอื้อตอการ
ขับเคลื่อนองคกร
3. ความไมพรอมในการเตรียมการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ WT
(กลยุทธเชิงพลิกแพลง)
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน
(W2,T1,T2)

กลยุทธ WO (กลยุทธเชิงพัฒนา)
1. การพัฒนาและเสริมสรางทักษะภาษาและ
การสื่อสาร(W1,O4)
3. วางแผนการบริหารงานบุคคล
(W1,O1,O2,O3,O4)
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากร(W3,O1)

กลยุทธ ST (กลยุทธเชิงรับ)
1. เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร(S1,T1)
2. พัฒนาการทํางานเปนทีม(S2,T1,T2)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เปนแหลงทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคลองตอการศึกษาคนควา และวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ
1. พัฒนาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

3. ใหบริการเชิงรุก

4. การสอนทักษะการ
เรียนรูสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ
หนวยนับ เปาหมาย
1.1 จํานวนระบบ
ระบบ
1
เทคโนโลยีสมัยใหมที่
นํามาใชเพิ่มขึ้น
2.1 รอยละการเพิ่มขึ้นของ รอยละ
>=10
ทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิตอล
2.2 ความสอดคลองของ
รอยละ
>=80
ทรัพยากรสารสนเทศกับ
ตําราหลักที่ใชในการเรียน
การสอน
3.1 จํานวนเพิ่มของบริการ กิจกรรม
1
เชิงรุกหรือการตลาด
หองสมุด
รอยละ
>=85
3.2 ความพึงพอใจตอ
บริการเชิงรุก
4.1 จํานวนนิสิตชั้นปที่ 1 รอยละ
>=85
ที่เขารวมกิจกรรม
4.2 รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย
>=4.00
ของผูรับการฝกอบรม

โครงการ/กิจกรรม
- การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ

การพัฒนาและจัดหาอุปกรณและสื่อการ
เรียนการสอนและการวิจัย

หัวหนางานบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให
สอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอน

หัวหนางานบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ

กิจกรรมบริการเชิงรุกหรือการตลาด
หองสมุด

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการศึกษาคนควา และวิจัย
กลยุทธ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

เปาหมาย

1. การปรับปรุงดาน
กายภาพ หรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก

1.1 จํานวนพื้นที่หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่
ปรับปรุงใหเอื้อตอ
การศึกษาคนควาและวิจัย
เพิ่มขึ้น

จํานวน
การ
ปรับปรุง

1

1.2 คะแนนความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

คาเฉลี่ย

>=4.00

การติดตามความพึงพอใจของผูใช

2. การสงเสริมบรรยากาศ 2.1 รอยละความพึงพอใจ
การเรียนรู
ของผูเ ขารวมโครงการ

คาเฉลี่ย

>=4.00

โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู รองผูอํานวยการฝายสงเสริม
ผูใชและวิจัย

2.2 จํานวนชองทางในการ ชองทาง
ติดตอสื่อสารกับผูใชบริการ
ที่เพิ่มขึ้น

1

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงพืน้ ที่ที่เอื้อประโยชน ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการ
ตอการศึกษาคนควาและวิจัย
พิเศษ

การพัฒนาชองทางการสื่อสารกับ
ผูใชบริการ

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม
ผูใชและวิจัย

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม
ผูใชและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประสานความรวมมือกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย
กลยุทธ
1.การประสานงานความ
รวมมือกับหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

1.1 จํานวนการลงนาม
จํานวน
ความรวมมือระหวางสํานัก โครงการ/
หอสมุดกลางกับหนวยงาน กิจกรรม
อื่น
1.2 จํานวนภาควิชา/
สาขาวิชา ที่มีการติดตอ
ประสานงาน

รอยละ

เปาหมาย
1

100

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน ผูอํานวยการ

กิจกรรมบรรณารักษประสานงาน

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมผูใชและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาสูองคกรคุณภาพ
กลยุทธ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

1. พัฒนาปรับปรุง
โครงสรางการบริหารงาน

- มีโครงสรางการ
บริหารงานอยางเปน
ทางการ

2. พัฒนาหองสมุดบน
พื้นฐานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

2.1 ระดับความพึงพอใจ
ผูเขารวมกิจกรรม

3. พัฒนาการดําเนินงาน
ทุกพันธกิจอยางตอเนื่อง
โดยนําระบบการประกัน

หนวยนับ
มี

คาเฉลี่ย

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

มีโครงสราง - วิเคราะหอัตรากําลัง
อยางเปน
- ปรับโครงสรางการบริหารงาน
ทางการใน
ป60

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
และแผน

>=4.00

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการประหยัดพลังงาน
และกิจกรรม 5ส

โครงการหองสมุดสีเขียว
- 5ส
- กิจกรรมประหยัดพลังงาน
- จิตอาสาและพัฒนาสังคม

ผูชวยผูอํานวยการหอสมุด
มศว องครักษ

2.2 การดําเนินการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการสงเสริม
สุขภาพฯ

2.3 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการ

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

โครงการบริการวิชาการ

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม
ผูใชและวิจัย

3.1 การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ประกันคุณภาพ

กลยุทธ

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คุณภาพ การบริหารความ
เสี่ยง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูมาใชขับเคลื่อนงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

3.2 ระบบการบริหารความ
เสี่ยง

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

7

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

3.3 การพัฒนาหนวยงานสู
องคกรเรียนรู

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

7

โครงการจัดการความรู

คณะกรรมการจัดการความรู

3.4 การบริหารจัดการแบบ กระบวนงาน
ลีน (Lean management)

1

โครงการการบริหารจัดการแบบลีน
(Lean management)

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
ประกันคุณภาพ

4. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมี
ความกาวหนาและพรอม
รับการเปลี่ยนแปลง

4.1 ระบบการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากร

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
และแผน

5. กําหนดนโยบายและ
แผนการวิจัย

5.1 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพื่อพัฒนา
สถาบัน

ขอ(เกณฑ
ประกันฯ)

5

โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ในการทําวิจัย

รองผูอํานวยการฝายสงเสริม
ผูใชและวิจัย

กลยุทธ
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ
และทรัพยากร

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ

หนวยนับ

เปาหมาย

6.1 รอยละการใชจาย
งบประมาณแผนดิน ใน
ภาพรวม
6.2 รอยละการใชจาย
งบประมาณแผนดิน งบ
ลงทุน

รอยละ
(ก.พ.ร.)

96

รอยละ
(ก.พ.ร.)

87

โครงการ/กิจกรรม
การติดตามการใชงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง

