
แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปรัชญา 

 แหลงสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ปณิธาน 

มุงม่ันใหบริการสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความตองการของผูใชและสงเสริมใหผูใชมี

ทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง 

 

วิสัยทัศน 

สํานักหอสมุดกลางจัดการการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไรรอยตอ 

 

พันธกิจ 

จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษาคนควา และวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

คานิยมองคกร : WE CARE "เราใสใจใหบริการ" 

W >  Will   ความตั้งใจแนวแนใหบริการ 

E >   Empathy  ความเอาใจใสใหบริการ 

C >   Convenience  ความสะดวกของบริการ 

A >   Accuracy  ความแมนยําของบริการ 

R >   Rapidness  ความรวดเร็วของบริการ 

E >   Effectiveness  ความมีประสิทธิภาพของบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใช 

 2. พัฒนาบริการโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง 

 3. พัฒนาสูองคกรคุณภาพ 

 

 



การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) สํานักหอสมุดกลาง (ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564) 

จุดแข็ง (S) 

S1 ผูบริหารระดับสูงมีความรูและประสบการณในดานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถชี้แนะ

และใหคําแนะนําแกบุคลากรได 

S2 บุคลากร มีความพรอมท่ีจะพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ 

S3 บุคลากรใหความรวมมือในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใหบริการผูใชดวยความเต็มใจ 

S4 หองสมุดยังไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยในอัตราคงท่ีหรือเทาเดิม (ยัง

ไมถูกตัดงบ) ทําใหมีศักยภาพในการจัดหาและใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

S5 สํานักงานปลัดกระทรวงฯ (อว.)  สนับสนุนงบประมาณในการบอกรับฐานขอมูลออนไลน(บางฐาน) 

S6 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีการจัดการสื่อสารใหสามารถเขาถึงไดหลาย

ชองทาง 

S7 มีการปรับปรุงชองทางสําหรับการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสอยางสมํ่าเสมอ เชน 

การใช Open Athens 

S8 มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการทํางานและการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 

S9 ระบบหองสมุดดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานสากลทําใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได

อยางไรรอยตอ  

S10 มีเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดท่ีจะชวยในเรื่องการจัดหาและการใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศรวมกัน 

S11 การบริหารจัดการองคกรมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน

รวมในการดําเนินงาน 

จุดออน (W) 

W1 บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารและการนําเสนอ 

W2 มีบุคลากรท่ีจะเกษียณอยางตอเนื่อง ไมสามารถทดแทนได 

W3 บุคลากรท่ีมีทักษะบางวิชาชีพไมเพียงพอ  

W4 ไมมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

W5 ไมมีนโยบายหรือแผนการวิจัย ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  

W6 ไมมีแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

W7 ไมมีแผนการประชาสัมพันธองคกรท่ีชัดเจน และขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

โอกาส (O) 

O1 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการของหองสมุด 



O2 การนําระบบ ISO เขามาใช จะชวยใหการปฏิบัติงานของหองสมุดมีมาตรฐานมากข้ึน 

O3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดใหเปน Digital Library 

O4 พฤติกรรมการใชหองสมุดของผูใชบริการท่ีเปลี่ยนไป รวมถึงขอรองเรียนของผูใชท่ีตองการให

หองสมุดมี การปรับปรุงดานกายภาพและบริการ 

O5 สถานการณท่ีเกิดข้ึน เชน การแพรระบาดของ โควิด-19 ทําใหหองสมุดพัฒนาบริการใหมๆ เชน 

Book@home delivery, E-learning, Clip video การ อบรม หรือ Online resources ตางๆ 

O6 มีแหลงขอมูลออนไลนแบบเปดมากข้ึน (Open Access) ทําใหหองสมุดมีโอกาสประหยัด

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

อุปสรรค (T) 

T1 นโยบายจํากัดอัตรากําลังคนของมหาวิทยาลัย 

T2 จากการแพรระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยกําหนดใหบุคลากรทํางานจากท่ีบาน ทําให

บุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

T3 จากการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใหบริการเพ่ือใหสอดคลองกับ

มาตรการรักษาระยะหาง ซ่ึงอาจจะไมสอดคลองกับความตองการของนิสิตท่ีตองการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูเปน

กลุม รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเปลี่ยนไปเปนแบบออนไลนมากข้ึน แตหองสมุดไมสามารถจัดเตรียม

อุปกรณเชน คอมพิวเตอร หรืออุปกรณอ่ืนๆ เอาไวใหเพียงพอตอความตองการในการใชงาน 

T4 มีแนวโนมท่ีนิสิตและอาจารยสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรสารสนเทศไดเองจากแหลงภายนอก 

ทําใหไมสามารถเขาใจความตองการท่ีแทจริงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใช 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายโครงการ ผูรับผิดชอบ 

สรางความพึงพอใจและ

ความเช่ือมั่นในทรัพยากร

สารสนเทศใหกับผูใช 

1.1 มีทรัพยากรท่ี

สนับสนุนการเรยีนการ

สอน 

1.1.1 ความพึงพอใจของผูใช

ตอทรัพยากรสารสนเทศ 

4.20 1-1 โครงการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศใหสอดคลองกับการเรยีน

การสอนและการวิจยั 

จํานวนหลักสตูรท่ีมีการ

พบปะของบรรณารักษกับ

ประธานหลักสตูร 

หัวหนาฝายบริหาร

จัดการ, หองสมุด

องครกัษ, ฝายบริการ 

1.2 มีทรัพยากร

สารสนเทศท่ีพรอมใช

งาน 

1.2.2 รอยละความสําเร็จ

ของทรัพยากรท่ีออก

ใหบริการตามกําหนดเวลา 

85    

 1.3 สรางภาคีความ

รวมมือในการจดัหาและ

ใชทรัพยากรสารสนเทศ

รวมกัน 

1.3.1จํานวนเครือขายความ

รวมมือ 

2 1-2 การสรางภาคีความรวมมือในการ

จัดหาและใชทรัพยากรสารสนเทศ

รวมกัน 
เพ่ิมจํานวนทรัพยากรใน 

SWU IR 

หัวหนาฝายบริหาร

จัดการ, หองสมุด

องครกัษ  1.3.2จํานวนทรัพยากรท่ี

เพ่ิมข้ึนใน SWU IR 

100 1-3 รวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา

คลังสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาบริการโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายโครงการ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนารูปแบบการบริการ

ท่ีตอบสนองความตองการ

ของผูใช 

2.1 สรางความพึงพอใจ

ในการใหบริการ 

2.2 เพ่ิมความคุมคาของ

ทรัพยากร 

 

 

 

 

2.3 การสื่อสารและ

ประชาสมัพันธท่ีถึง

ผูใชบริการทุกกลุม 

2.1.1 ความพึงพอใจของผูใช

ตอบริการของหองสมดุ 

2.2.1 รอยละการใชงาน

ทรัพยากรสารสนเทศ

(หนังสือซื้อ) ท่ีจัดหาในรอบ

ปงบประมาณ 

2.2.2 คาใชจายตอครั้ง (cost 

per use) ของการใช

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี

จัดซื้อ 

2.3.1 จํานวนกิจกรรมการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ 

4.20 

 

85 

 

 

<=30 บาทตอ

ครั้ง 

 

10 

2-1 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากร

สารสนเทศ 

  2-1.1 พัฒนาและประชาสัมพันธ 

curriculum guide  

  2-1.2 นิทรรศการแสดงหนังสือ 

  2-1.3 กิจกรรมพบปะพูดคุยคณะ/สาํนัก/

สถาบัน 

  2-1.4 กิจกรรม Library meet up 

  2-1.5 กิจกรรม Book Delivery 

2-2 โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรยีนรู 

  2-2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู

สัญจร (2 ครั้ง ปสม. และองครักษ) 

  2-2.2 กิจกรรมเผยแพรความรู

ประจําเดือน(ในลิฟต, หนาประตูทางเขา, 

หนาหองนํ้า) 

- สงเสริมการใชทรัพยากร

สารสนเทศ 

 - เพ่ิมความคุมคาของทรัพยากร 

 - สรางความผูกพันของ

ผูใชบริการตอหองสมุด 

  - สื่อสารและประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารหองสมดุ 

หัวหนาฝายบริการ 

หัวหนาหองสมุดองครักษ 

หัวหนาฝายบริหาร

จัดการทรัพยากร 

    2-3 โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ 

  2-3.1 กิจกรรมการสอนการรูสารสนเทศ:

สอนการสบืคน สอน และแนะนํา การใช 

Endnote/Turnit-in 

  2-3.2 กิจกรรมผลิตสื่อสําหรับการเรยีนรู

ดวยตนเอง 

 

- ผูเขาอบรมผานเกณฑท่ีกําหนด

ไมต่ํากวารอยละ85 

 

- จํานวนสื่อท่ีผลติเพ่ือสอนการรู

สารสนเทศ 5 เรื่องตอป 

 



วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายโครงการ ผูรับผิดชอบ 

    2-4 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวสารของหองสมุดในเว็บไซต 

  2-4.1 บรรณานิทัศนหนังสือ /วารสาร   

  2-4.2 แจงขาวสารของหองสมุด การ

อบรม กิจกรรม ของหองสมดุ 

- ระดับความพึงพอใจของผูใช

ตอการปชส. ไมนอยกวา 4.00 

- review หนังสือ 80 ช่ือ/ตอป 

บทความ 40 ช่ือ/ตอป 

- ประชาสัมพันธออนไลน 120 

ครั้ง/ตอป 

 

 2.4 พัฒนานวัตกรรม

เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการ 

2.4.1 จํานวนนวัตกรรม

บริการ/บริการใหม 

2 นวัตกรรม/

บริการใหม 

2-5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการ/

บริการใหม 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการ/

บริการใหม 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

 2.5 พัฒนา/เพ่ิมการ

เขาถึงทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.1 ความพึงพอใจตอการ

เขาใชเว็บไซตของหองสมดุ 

ไมนอยกวา 

4.00 

2-6 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตสํานัก

หอสมุดกลาง 

ผูใชมีความพึงพอใจตอเว็บไซต

ของหองสมุด 

หัวหนาฝายเทคโนโลยฯี 

 2.5.2 อัตราการ Down-

time ของระบบ 

ไมเกินรอยละ 

1 

2-7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ 

ผูใชบริการสามารถเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางไร

รอยตอ 

หัวหนาฝายเทคโนโลยฯี 

พัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

2.6 ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

Learning Space 

สําหรับการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

2.6.1 มีการดําเนินงานการ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

1 2.8 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

2-9 โครงการหองสมุดสีเขียว 

- มีแบบการกอสรางท่ีพรอม

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

- สามารถนําขอมลูรายงาน

โครงการ SDG ของมหาวิทยาลัย

ได 

งานอาคารสถานท่ี 

 

คณะกรรมการหองสมดุสี

เขียว 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาสูองคกรคุณภาพ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายโครงการ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองคกรท่ีมีคณุภาพ

กาวสูองคกรแหงการ

เรียนรู 

3.1 นําระบบบริหาร

คุณภาพ (ISO 9001) 

เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารงาน 

3.1.1 ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน 

ไดรับการ

รับรอง 

3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพดวย ISO 

9001: 2015 

สามารถบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคคุณภาพไมนอยกวา

รอยละ 80 

รองผอ.ฝายบริหาร, ฝาย

บริหารจดัการ,บริการ, 

หองสมุดองครักษ 

 3.2 พัฒนาระบบการ

ดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3.2.1 มีการปรับปรุง

กระบวนงานและพัฒนาเปน

แนวปฏิบัติท่ีด ี

5 3-2 โครงการจัดการความรู 

  3-2.1 การบริหารงบประมาณของสวน

งาน 

  3-2.2 การเตรียมขอมูลสําหรับการ

วิเคราะห 

 

-บุคลากรมคีวามรู ความเขาใจ

ในการใชจายงบประมาณของ

สวนงาน 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

 3.3 มีการบริหารจัดการ

ดานการเงินท่ีโปรงใส 

ตรวจสอบได มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3.3.1 มีแผนกลยุทธทาง

การเงิน 

มีแผนกลยุทธ

ทางการเงิน

ภายในป 

2564 

3-3 การติดตามการใชงบประมาณ 

  3-3.1 แผนการใชงบประมาณในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

รอยละของการใชงบประมาณ  

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รอยละ 

99 

 - งบประมาณเงินรายได รอยละ 

80 

งานการเงิน, หัวหนาฝาย

บริหารจดัการ 

  3.3.2 มีการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงท่ี

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ครบ4ขอตาม

เกณฑ 4 มิต ิ

3-4 การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีย่งของแตละฝาย/กระบวนงาน 

การควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยงครบทุกฝาย

ฝาย 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

 3.4 บริการวิชาการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการรวมกับชุมชน

และสังคมอยางยั่งยืน 

3.4.1 จํานวนกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีจัดข้ึนในรอบป 

2 3-5 โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรยีนรู 

  3-5.1 กิจกรรมสัปดาห ศ. ดร. สดุใจฯ 

  3-5.2 กิจกรรมรับบริจาคโลหติ 

บุคลากรมีจิตอาสาในการรับใช

สังคม รวมถึงถายทอดและ

เผยแพรองคความรูสูชุมชน 

หัวหนาฝายบริการ, 

หองสมุดองครักษ 



วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมายโครงการ ผูรับผิดชอบ 

  3-5.3 กิจกรรมสงเสรมิบรรยากาศการ

เรียนรูประจาํเดือน (DIY) 

3-6 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

3-7 โครงการบริการวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ใหมีศักยภาพพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

3.5 สงเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

บุคลากรใหมี

ความกาวหนาและ

พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

3.5.1 รอยละการสงบุคลากร

เขารับการสงเสริมและ

พัฒนา 

95 3-8 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  3-8.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ/

ทางดานเทคโนโลยี/ภาษา 

  3-8.2 ศึกษาดูงาน หองสมุด/ศูนยขอมูลฯ 

บุคลากรเขารับการสงเสรมิและ

พัฒนา 

รองผอ.ฝายบริหาร, 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

  3.5.2 มีผลงานวิจัยหรือผล

การเลื่อนระดับของบุคลากร

สายปฏิบัติการ 

1 3-9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร

ในการทําวิจัย 

จัดอบรมใหความรูหรือ

แลกเปลีย่นเรยีนรูผลงานวิจัย/

ผลงานท่ีผานการเลื่อนระดับ 

รองผอ.ฝายบริหาร, 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

 3.6 มีการสนับสนุนการ

ทํางานอยางมีความสุข 

3.6.1 ระดับความผูกพันของ

บุคลากร 

4.00 3-10 โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาชีวิตการทํางาน 

 

เพ่ือเสรมิสรางใหบุคลากรมี

ความผูกพันตอองคกร 

รองผอ.ฝายบริหาร, 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

 

 

 


