
แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

 

ปรัชญา 

 แหล่งสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันให้บริการสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

วิสัยทัศน์ 

ส านักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ 

 

พันธกิจ 

จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

ค่านิยมองค์กร : WE CARE "เราใส่ใจให้บริการ" 

W >  Will   ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ 

E >   Empathy  ความเอาใจใส่ให้บริการ 

C >   Convenience  ความสะดวกของบริการ 

A >   Accuracy  ความแม่นย าของบริการ 

R >   Rapidness  ความรวดเร็วของบริการ 

E >   Effectiveness  ความมีประสิทธิภาพของบริการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 

 2. พัฒนาบริการโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

 3. พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ส านักหอสมุดกลาง (ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564) 

จุดแข็ง (S) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถชี้แนะ

และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรได้ 

S2 บุคลากร มีความพร้อมที่จะพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ 

S3 บุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน มีจิตส านึกในการให้บริการผู้ใช้ด้วยความเต็มใจ 

S4 ห้องสมุดยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยในอัตราคงท่ีหรือเท่าเดิม (ยัง

ไม่ถูกตัดงบ) ท าให้มีศักยภาพในการจัดหาและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

S5 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ (อว.)  สนับสนุนงบประมาณในการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์(บางฐาน) 

S6 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบและมีการจัดการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้หลาย

ช่องทาง 

S7 มีการปรับปรุงช่องทางส าหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอ เช่น 

การใช้ Open Athens 

S8 มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการท างานและการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

S9 ระบบห้องสมุดดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากลท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้

อย่างไร้รอยต่อ  

S10 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่จะช่วยในเรื่องการจัดหาและการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน 

S11 การบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการด าเนินงาน 

จุดอ่อน (W) 

W1 บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารและการน าเสนอ 

W2 มีบุคลากรที่จะเกษียณอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถทดแทนได้ 

W3 บุคลากรที่มีทักษะบางวิชาชีพไม่เพียงพอ  

W4 ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 

W5 ไม่มีนโยบายหรือแผนการวิจัย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

W6 ไม่มีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

W7 ไม่มีแผนการประชาสัมพันธ์องค์กรที่ชัดเจน และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

โอกาส (O) 

O1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการของห้องสมุด 



O2 การน าระบบ ISO เข้ามาใช้ จะช่วยให้การปฏิบัติงานของห้องสมุดมีมาตรฐานมากข้ึน 

O3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital Library 

O4 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อร้องเรียนของผู้ใช้ที่ต้องการให้

ห้องสมุดมี การปรับปรุงด้านกายภาพและบริการ 

O5 สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ท าให้ห้องสมุดพัฒนาบริการใหม่ๆ เช่น 

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

O6 มีแหล่งข้อมูลออนไลน์แบบเปิดมากขึ้น (Open Access) ท าให้ห้องสมุดมีโอกาสประหยัด

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

อุปสรรค (T) 

T1 นโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนของมหาวิทยาลัย 

T2 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มหาวิทยาลัยก าหนดให้บุคลากรท างานจากที่บ้าน ท าให้

บุคลากรไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

T3 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรการรักษาระยะห่าง ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที่ต้องการใช้พื้นที่เพ่ือการเรียนรู้เป็น

กลุ่ม รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น แต่ห้องสมุดไม่สามารถจัดเตรียม

อุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เอาไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 

T4 มีแนวโน้มที่นิสิตและอาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้เองจากแหล่งภายนอก 

ท าให้ไม่สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

สร้างความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นในทรัพยากร
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ 

1.1 มีทรัพยากรที่สนับสนุน
การเรยีนการสอน 

1.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากร
สารสนเทศ 

4.20 4.25 4.30 1-1 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

1.2 มีทรัพยากรสารสนเทศ
ที่พร้อมใช้งาน 

1.2.2 ร้อยละความส าเร็จของทรัพยากรที่
ออกให้บริการตามก าหนดเวลา 

85 90 95  

 1.3 สรา้งภาคีความร่วมมือ
ในการจัดหาและใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

1.3.1จ านวนเครือข่ายความร่วมมอื 2 2 2 1-2 การสร้างภาคีความร่วมมือในการจัดหา
และใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนั 

 1.3.2จ านวนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นใน SWU 
IR 

100 100 100 1-3 ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนาคลัง
สถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบริการโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

พัฒนารูปแบบการบริการที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ 

2.1 สร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
2.2 การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ที่ถึง
ผู้ใช้บริการทุกกลุม่ 

2.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการ
ของห้องสมุด 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

4.20 
 

10 

4.25 
 

12 

4.30 
 

15 

2-1 โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
2-2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ 
2-3 โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
2-4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของห้องสมุดในเว็บไซต ์

 2.3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการให้บริการ 

2.3.1 จ านวนนวัตกรรมบริการ/บริการ
ใหม่ 
2.3.2 จ านวนสื่อออนไลน์ท่ีผลิตเพือ่สอน
การรูส้ารสนเทศ 
2.3.3 ประสานงานกับหลักสูตรในการ
พัฒนารวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตาม 
Subject อย่างมีระบบ (Moodle) 

2 นวัตกรรม/
บริการใหม ่

3 นวัตกรรม/
บริการใหม ่

4 นวัตกรรม/
บริการใหม ่

2-5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการ/
บริการใหม ่

 2.4 พัฒนา/เพิ่มการเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.1 ความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์
ของห้องสมุด 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

2-6 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง 

 2.4.2 ประสิทธิภาพการให้บริการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย* 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

2-7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2.5 ปรับปรุงพื้นที่ 
Learning Space ส าหรับ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

2.5.1 มีการด าเนินงานการปรับปรุงพ้ืนท่ี
ส าหรับการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

1 1 1 2.8 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
2-9 โครงการห้องสมุดสีเขียว 

*ประสิทธภิาพการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถึง อัตราการ Down-time ที่กระทบต่อการให้บริการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ (ไม่เกิน 3.6 วันต่อปี) 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรที่มีคุณภาพก้าวสู่
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

3.1 น าระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO 9001) เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงาน 

3.1.1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้รับการ
รับรอง 

ได้รับการ
รับรอง 

ได้รับการ
รับรอง 

3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 9001: 
2015 

 3.2 พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.2.1 มีการปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ด ี

5 5 5 3-2 โครงการจัดการความรู ้

 3.3 มีการบริหารจัดการด้าน
การเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.3.1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินภายในป ี2564 3-3 การติดตามการใช้งบประมาณ 

  3.3.2 มีการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ครบ4ข้อตาม
เกณฑ์ 4 มิต ิ

ครบ4ข้อตาม
เกณฑ์ 4 มิต ิ

ครบ4ข้อตาม
เกณฑ์ 4 มิต ิ

3-4 การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงของแต่ละฝ่าย/กระบวนงาน 

 3.4 บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ร่วมกับชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 

3.4.1 จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด
ขึ้นในรอบปี 

2 2 2 3-5 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ 
3-6 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
3-7 โครงการบริการวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรใหม้ี
ความก้าวหน้าและพร้อมรับ
การเปลีย่นแปลง 

3.5.1 ร้อยละการส่งบุคลากรเข้ารบัการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

95 95 95 3-8 โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2564 2565 2566 

  3.5.2 มีผลงานวิจัยหรือผลการเลือ่นระดับ
ของบุคลากรสายปฏิบตัิการ 

1 1 1 3-9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ในการท าวิจัย 

 3.6 มีการสนับสนุนการ
ท างานอย่างมีความสุข 

3.6.1 ระดับความผูกพันของบุคลากร 4.00 4.00 4.00 3-10 โครงการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชีวิตการท างาน 
3-11 กิจกรรมส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร 
เช่น การยกย่องชมเชย 

 


