
แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองตอความตองการของผูใช 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

สรางความพึงพอใจและความ

เช่ือมั่นในทรัพยากร

สารสนเทศใหกับผูใช 

1.1 มีทรัพยากรท่ีสนับสนุน

การเรยีนการสอน 

1.1.1 ความพึงพอใจของผูใชตอทรัพยากร

สารสนเทศ 

4.20 4.25 4.30 1-1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให

สอดคลองกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

1.2 มีทรัพยากรสารสนเทศ

ท่ีพรอมใชงาน 

1.2.2 รอยละความสําเร็จของทรัพยากรท่ี

ออกใหบริการตามกําหนดเวลา 

85 90 95  

 1.3 สรางภาคีความรวมมือ

ในการจัดหาและใช

ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

1.3.1จํานวนเครือขายความรวมมอื 2 2 2 1-2 การสรางภาคีความรวมมือในการจัดหา

และใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน 

 1.3.2จํานวนทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนใน SWU 

IR 

100 100 100 1-3 รวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนาคลัง

สถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาบริการโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

พัฒนารูปแบบการบริการท่ี

ตอบสนองความตองการของ

ผูใช 

2.1 สรางความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

2.2 เพ่ิมความคุมคาของ

ทรัพยากร 

 

 

 

 

2.3 การสื่อสารและ

ประชาสมัพันธท่ีถึง

ผูใชบริการทุกกลุม 

2.1.1 ความพึงพอใจของผูใชตอบริการ

ของหองสมุด 

2.2.1 รอยละการใชงานทรัพยากร

สารสนเทศ(หนังสือซื้อ) ท่ีจัดหาในรอบ

ปงบประมาณ 

2.2.2 คาใชจายตอครั้ง (cost per use) 

ของการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ี

จัดซื้อ 

2.3.1 จํานวนกิจกรรมการสื่อสารและ

ประชาสมัพันธ 

4.20 

 

85 

 

 

<=30 บาทตอ

ครั้ง 

 

10 

4.25 

 

90 

 

 

<=25บาทตอ

ครั้ง 

 

12 

4.30 

 

95 

 

 

<=20 บาทตอ

ครั้ง 

 

15 

2-1 โครงการสงเสริมการใชทรัพยากร

สารสนเทศ 

2-2 โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรยีนรู 

2-3 โครงการฝกอบรมการสืบคนสารสนเทศ 

2-4 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร

ของหองสมุดในเว็บไซต 

 2.4 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการใหบริการ 

2.4.1 จํานวนนวัตกรรมบริการ/บริการ

ใหม 

2 นวัตกรรม/

บริการใหม 

3 นวัตกรรม/

บริการใหม 

4 นวัตกรรม/

บริการใหม 

2-5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการ/

บริการใหม 

 2.5 พัฒนา/เพ่ิมการเขาถึง

ทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.1 ความพึงพอใจตอการเขาใชเว็บไซต

ของหองสมุด 

ไมนอยกวา 

4.00 

ไมนอยกวา 

4.00 

ไมนอยกวา 

4.00 

2-6 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตสํานัก

หอสมุดกลาง 

 2.5.2อัตราการ Down-time ของระบบ ไมเกินรอยละ 

1 

ไมเกินรอยละ 

1 

ไมเกินรอยละ 

1 

2-7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศ 

พัฒนาพ้ืนท่ีสําหรับการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

2.6 ปรับปรุงพ้ืนท่ี 

Learning Space สําหรับ

การเรยีนรูตลอดชีวิต 

2.6.1 มีการดําเนินงานการปรับปรุงพ้ืนท่ี

สําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต 

1 1 1 2.8 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการเรยีนรู

ตลอดชีวิต 

2-9 โครงการหองสมุดสีเขียว 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาสูองคกรคุณภาพ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ

องคกรท่ีมีคุณภาพกาวสู

องคกรแหงการเรยีนรู 

3.1 นําระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO 9001) เปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารงาน 

3.1.1 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ไดรับการ

รับรอง 

ไดรับการ

รับรอง 

ไดรับการ

รับรอง 

3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพดวย ISO 9001: 

2015 

 3.2 พัฒนาระบบการ

ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2.1 มีการปรับปรุงกระบวนงานและ

พัฒนาเปนแนวปฏิบัติท่ีด ี

5 5 5 3-2 โครงการจัดการความรู 

 3.3 มีการบริหารจัดการดาน

การเงินท่ีโปรงใส ตรวจสอบ

ได มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3.3.1 มีแผนกลยุทธทางการเงิน มีแผนกลยุทธทางการเงินภายในป 2564 3-3 การติดตามการใชงบประมาณ 

  3.3.2 มีการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ครบ4ขอตาม

เกณฑ 4 มิต ิ

ครบ4ขอตาม

เกณฑ 4 มิต ิ

ครบ4ขอตาม

เกณฑ 4 มิต ิ

3-4 การควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยงของแตละฝาย/กระบวนงาน 

 3.4 บริการวิชาการท่ี

สอดคลองกับความตองการ

รวมกับชุมชนและสังคม

อยางยั่งยืน 

3.4.1 จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการท่ีจัด

ข้ึนในรอบป 

2 2 2 3-5 โครงการสงเสริมบรรยากาศการเรยีนรู 

3-6 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

3-7 โครงการบริการวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี

ศักยภาพพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง 

3.5 สงเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรใหมี

ความกาวหนาและพรอมรับ

การเปลีย่นแปลง 

3.5.1 รอยละการสงบุคลากรเขารบัการ

สงเสริมและพัฒนา 

95 94 95 3-8 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 



วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

  3.5.2 มีผลงานวิจัยหรือผลการเลือ่นระดับ

ของบุคลากรสายปฏิบัติการ 

1 1 1 3-9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร

ในการทําวิจัย 

 3.6 มีการสนับสนุนการ

ทํางานอยางมีความสุข 

3.6.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร 4.00 4.00 4.00 3-10 โครงการสงเสริมศลิปวัฒนธรรมเพ่ือ

พัฒนาชีวิตการทํางาน 

3-11 กิจกรรมสงเสริมความผูกพันตอองคกร 

เชน การยกยองชมเชย 

 


