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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
การน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางในการจัดท าปฏิบัติการส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และผ่านการประชุม
ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการน า
ระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EDPex) มาใช้ในการบริหารงาน ส านัก
หอสมุดกลางจึงมีการปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และเสนอท่ีประชุมผู้บริหารส านักหอสมุดกลางพิจารณาเมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 และได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางส าหรับการบริหาร
หน่วยงานในเชิงรุก ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความแข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 
 



แผนที่กลยุทธ์ส านักหอสมุดกลาง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
พันธกิจ 
 
 
 
ประสิทธิผล 
 
 
คุณภาพการบริการ 
 
 
ประสิทธิภาพ 
 
 
พัฒนาองค์กร

ส านักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ 

พัฒนาทรัพยากรที่สอดคล้องต่อการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 

ส่งเสริมการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

พัฒนาบุคลากรเพื่อน าไปสู่
ผลการด าเนินงานท่ีเป็น

เลิศ 

พัฒนาโครงการบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒน
ชุมชนและสังคมอยา่งยั่งยืน 

จัดบริการที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการเข้าถึงคลังทรัพยากร
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม 

 

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

พัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู ้

 

พัฒนผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ 

พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการให้บริการ 

มีระบบการบริหารโครงการ
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

บริหารความเสี่ยงด้านการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท างาน 

ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการท างาน 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ทางวิชาชีพและสายอาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 

เสรมิสร้างบุคลากรให้มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะด้านการวิจัย 

เพื่อให้ส านักหอสมุดกลางมีระบบ
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ปรัชญา 
 แหล่งสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ปณิธาน 
มุ่งม่ันให้บริการสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ค่านิยม 
WE CARE เราใส่ใจให้บริการ 
W-will ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ 
E-empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ 
C-convenience ความสะดวกของบริการ 
A-accuracy ความถูกต้องของบริการ 
R-rapidness ความรวดเร็วของบริการ 
E-efficiency ความมีประสิทธิภาพของบริการ 

 

วิสัยทัศน์ 
ส านักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ 

 

พันธกิจ 
จัดบริการที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนาและดูแลการ

เข้าถึงคลังทรัพยากรวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์แก่นักวิชาการและสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาทรัพยากรที่สอดคล้องต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. ส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
4. พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาการบริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยรวดเร็ว และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้ 
3. พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
4. บริหารงานโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
5. พัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)ส านักหอสมุดกลาง (ณ วันที่ 16 ก.ค. 58) 
จุดแข็ง (S) 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน มีความพร้อมที่จะพัฒนาและก้าวทัน
เทคโนโลยี   

2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยความเต็มใจ    
3. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
4. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีการจัดการให้สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง 
5. มีการรณรงค์ในด้านกิจกรรมการประหยัดพลังงานที่เข้มแข็งและปรากฏผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6. ระบบห้องสมุดดิจิตอลที่เป็นมาตรฐานสากล 

จุดอ่อน (W) 
1. บุคลากรขาดทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2. โครงสร้างการบริหารงานไม่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนองค์กร 
3. ความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

โอกาส (O) 
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วท าให้สามารถประยุกต์ใช้ในการให้บริการของ

ห้องสมุด 
2. มีแนวทางการประเมินคุณภาพที่เป็นทางเลือกส าหรับองค์กร 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
4. การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค (T) 
1. มีการเพิ่มข้ึนของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท าให้จ านวนนิสิตใหม่ลดลง 
2. ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษามีจ านวนลดลง 
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ก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 

ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 

โอกาส (O) 
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วท าให้สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริการของห้องสมุด 
2. มีแนวทางการประเมินคุณภาพท่ีเป็น
ทางเลือกส าหรับองค์กร 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
4. การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน  

อุปสรรค (T) 
1. มีการเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ ท าให้จ านวน
นิสิตใหม่ลดลง 
2. ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษามี
จ านวนลดลง 

จุดแข็ง (S) 
1. บคุลากรมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน มีความพร้อมท่ี
จะพัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยี   
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน 
และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยความเต็มใจ    
3. บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
4. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบและมีการจัดการให้สามารถเข้าถึงได้
หลายช่องทาง 
5. มีการรณรงค์ในด้านกิจกรรมการประหยัด
พลังงานท่ีเข้มแข็งและปรากฏผลท่ีชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
6. ระบบห้องสมุดดิจิตอลท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก) 
1. พัฒนาและสร้างเสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีห้องสมุดของบุคลากร(S1,O1) 
2. เสริมสร้างการท างานเป็นทีม (S2,O2) 
3. เสริมสร้างค่านิยมองค์กร (S3,O2) 
4. ให้บริการเชิงรุก 
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,O1,O4) 
6. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
(S5,O1,O2,O3)  
7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(S1,S2,S3,O1,O2) 
8. บริหารจัดการโดยใช้หลัก Cost 
Effectiveness (S5,O2) 
9. การพัฒนาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
(S6,O1,O6) 
 

กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เชิงรับ) 
1. เพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร(S1,T1) 
2. พัฒนาการท างานเป็นทีม(S2,T1,T2) 
 

จุดอ่อน (W) 
1. บุคลากรขาดทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2. โครงสร้างการบริหารงานไม่เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กร 
3. ความไม่พร้อมในการเตรียมการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เชิงพัฒนา) 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาและ
การสื่อสาร(W1,O4) 
3. วางแผนการบริหารงานบุคคล
(W1,O1,O2,O3,O4) 
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากร(W3,O1) 
 

กลยุทธ์ WT 
 (กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง) 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 
(W2,T1,T2) 
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แผนปฏิบัติการส านักหอสมุดกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. พัฒนาทรัพยากรที่
สอดคล้องต่อการเรียน
การสอนและการวิจยั 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดหาใหมส่อดคล้อง
กับต าราหลัก 

อย่างน้อยร้อยละ 
80 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับหลักสตูรการเรยีนการสอน 
  -  การจัดหาฐานข้อมูล 

 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

  

    อัตราการใช้ฐานข้อมูล  เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 7 

  - การจัดหาหนังสือ วารสาร       

    ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสต์่องบประมาณใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท้ังหมด 

อย่างน้อยร้อยละ 
60 

      

  พัฒนาเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนนวตกรรมที่น ามาให้บริการ อย่างน้อย 1  
นวตกรรม 

การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี 
- การจัดการการเข้าถึงวารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
- การพัฒนาโปรแกรม CLBS  
- การจัดการการเข้าถึงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสภ์าษาไทย 

 หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีห้องสมดุ 

  

2. ส่งเสรมิการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

พัฒนาผู้ใช้บริการให้
สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศได้ตรงกับความ
ต้องการ 

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ที่
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 85 โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ  หัวหน้าฝ่ายบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

  

  จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรูผ้่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80       

  ส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู ้

การปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

 ผู้อ านวยการ
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

  

    คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ 

ไม่น้อยกว่า 4.00 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู ้  รองผอ.ฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย 
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    คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบรกิารส านัก

หอสมุดกลาง 
ไม่น้อยกว่า 4.00 การติดตามความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
 รองผอ.ฝ่ายส่งเสริม
ผู้ใช้และวิจัย 

  

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อ
น าไปสูผ่ลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ทางวิชาชีพและสายอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับ
การปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 

การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สมัมนา 
ศึกษาดูงาน 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและแผน 

  

  พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านัก
หอสมุดกลางด้านบุคลากร 

ไม่น้อยกว่า 3.50 การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 

  

  เสรมิสร้างบุคลากรให้มี
ความผูกพันต่อองค์กร 

ระดับความผูกพันของบุคลกรต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ไม่น้อยกว่า 3.50 โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเพือ่
พัฒนาชีวิตการท างาน 

 คณะกรรมการ
ส่งเสริมศลิปฯ 

  

  จัดสถาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การท างาน 

    โครงการห้องสมุดสีเขียว คณะกรรมการ
โครงการ 

  

  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านการวิจัย 

มีการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในการ
ท าวิจัย 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ในการท าวิจัย 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 

  

  ส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคลากรใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เป็น
เครื่องมือในการ 
พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการ
ท างาน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิและ
พัฒนาบุคลากรให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการจดัการความรู ้  คณะกรรมการ
โครงการจดัการ
ความรู ้

  

 เพื่อให้ส านักหอสมุดกลาง
มีระบบการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการน า Lean Management มาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

อย่างน้อย 1 
กระบวนงาน 

โครงการการบริหารจัดการแบบลนี 
(Lean management) 

หัวหน้าห้องสมุด
องครักษ ์
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  บริหารความเสี่ยงด้านการ

เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรูผ้่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ห้องสมดุ
ให้บริการได้ครบถ้วน 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ใช้ตัวช้ีวัดร่วมกับ
โครงการฝึกอบรม
การสืบค้น
สารสนเทศ 

4. พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่มี
คุณภาพเพื่อพัฒนา 

มีระบบการบริหารจดัการ
โครงการบริการ 
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับงานวิจัย 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ต าบลผ่านศึก อ าเภออรัญประเทศ ปีท่ี 
2 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 

งบอุดหนุน
รัฐบาล 

 ชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

      2. โครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด 
มหาวิทยาลยัสู่ห้องสมุดโรงเรยีน
นครนายกที่โรงเรียนองครักษ์ และ
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
หอสมุด มศว 
องครักษ ์

งบอุดหนุน
รัฐบาล 

        3. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน โรงเรยีนมงคลวิทยา 
(วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) จังหวัด
ระยอง 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 

  

        4. โครงการส่งเสรมิบรรยากาศการ
เรียนรู ้
  - กิจกรรม BOOKFAIR 
  - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
  - กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.
สุดใจ เหล่าสุนทร 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 

ร่วมกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการ
เข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศ 

        5. โครงการบริการวิชาการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอาย ุ

รองผู้อ านวยการฝ่าย
ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย 
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        6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม รองผู้อ านวยการฝ่าย

ส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย, 
นางสุจิตรา รัตนสิน 

  

 

 


