แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554-2557
สำ�นักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำ�นำ�
สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการ
และการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและเพื่อให้สนองตอบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักหอสมุดกลางจึงได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.
2554 - 2557) ขึ้น
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2557) ของสำ�นักหอสมุดกลาง เป็นผลสืบเนือ่ ง
มาจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2554) ของสำ�นักหอสมุดกลาง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 - 2556) ตามแผนยุทธศาสตร์
15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT Analysis) โดยการประชุมระดมสมองและความคิดเห็น
จากผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหลายครัง้ เพือ่ ให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มคี วาม
ชัดเจนที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2557) ของสำ�นักหอสมุดกลาง
บรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ทกี่ �ำ หนดไว้ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
กันอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถของทุกคน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้
  ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุดกลาง

º·ÊÃØ»ÊÓËÃÑº¼ÙéºÃÔËÒÃ
á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ä´é¡ÓË¹´¡ÃÍº¡ÒÃ·Ó§Ò¹à¾×èÍãËéºÃÃÅØÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì·Õè¡ÓË¹´äÇé ¤×Í
“ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ à»ç¹áËÅè§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéªÑé¹¹Ó à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙè¡ÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ¨ÑÂ µÍºÊ¹Í§µèÍÊÑ§¤Á áÅÐÁØè§ÊÙèÍ§¤ì¡Ã¤Ø³ÀÒ¾”
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้อง
ต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

วิสัยทัศน์
สำ�นักหอสมุดกลางเป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำ�
เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ตอบสนองต่อสังคมและมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ
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ÊÒÃÐÊÓ¤Ñญ
 ¢Í§á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2553 - 2556 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² »ÃÐ¡Íº´éÇÂ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì «Öè§
ã¹áµè Å Ð»ÃÐà´ç ¹ ÂØ · ¸ÈÒÊµÃì ¨Ð ÁÕ Ã ÒÂÅÐàÍÕ Â ´ ¤× Í ¤ÇÒÁàª× è Í ÁâÂ§ÊÍ´¤Åé Í §
¡Ñºá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
â´Â¡ÓË¹´äÇé 4 »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì 17 à»éÒ»ÃÐÊ§¤ì 34 µÑÇªÕéÇÑ´ 44 á¼¹§Ò¹/
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ ´Ñ§¹Õé

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙèÍ§¤ì¡Ã¤Ø³ÀÒ¾ »ÃÐ¡Íº´éÇÂ
7 à»éÒ»ÃÐÊ§¤ì 15 µÑÇªÕéÇÑ´ 20 á¼¹§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ «Öè§ÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 4 Ê×ºÊÒ¹áÅÐÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙéã¹¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
áÅÐÈÔÅ»Ð áÅÐ»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 5 ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾â´Âãªé
à¤Ã×Íè §Á×Í·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È·Õàè ËÁÒÐÊÁ ¢Í§á¼¹»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ 4 »Õ
¾.È. 2554 - 2557  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 1   à»ç¹áËÅè§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ÊÍ´¤ÅéÍ§
µ è Í ¡ÒÃàÃÕ Â ¹¡ÒÃÊÍ¹¢Í§ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â áÅÐà» ç ¹ áËÅ è § ¡ÒÃàÃÕ Â ¹Ã Ù é µ ÅÍ´ªÕ Ç Ô µ
»ÃÐ¡Íº´éÇÂ 3 à»éÒ»ÃÐÊ§¤ì 11 µÑÇªÕéÇÑ´ 16 á¼¹§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ «Öè§
ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ì Ë ÅÑ ¡ ¢Í§»ÃÐà´ç ¹ ÂØ · ¸ÈÒÊµÃì ¹ Õ é ¤ × Í à¾× è Í Êè § àÊÃÔ Á Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 1  ¢Í§á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ¾.È. 2554 - 2557
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¤×Í ÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéã¹·Ø¡ÈÒÊµÃìáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒãËéÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¡Ó¡Ñº µÔ´µÒÁ áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§á¼¹§Ò¹/
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ áÅÐ¤ÇÒÁÊÓàÃç ¨¢ Í§Í§¤ì ¡ Ã¹Ñ é ¹ ÊÓ¹Ñ ¡ ËÍÊÁØ ´ ¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ÁÕ¡Åä¡à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁÂØ·¸ÈÒÊµÃì
áÅÐ¡èÍãËéà¡Ô´¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍÂèÒ§µèÍà¹×èÍ§ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ä´éÃÑº¡ÒÃ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»Õâ´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
ÃÒª¡ÒÃ (¡.¾.Ã.) ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (ÊÁÈ.)
áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 2   Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙè¡ÒÃà»ç¹
ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÇÔ ¨ Ñ Â »ÃÐ¡Íº´é Ç Â 4 à»é Ò »ÃÐÊ§¤ì 4 µÑ Ç ªÕ é Ç Ñ ´ 3 á¼¹§Ò¹/
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ «Ö è § ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐÊ§¤ì Ë ÅÑ ¡ ¢Í§»ÃÐà´ç ¹ ÂØ · ¸ÈÒÊµÃì ¹ Õ é ¤ × Í
à¾×èÍÊè§àÊÃÔÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 2 ¢Í§á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È.
2554 - 2557 ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¤×Í ¾Ñ²¹ÒÊËÊÒ¢Òà¾×èÍÊÃéÒ§
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 3   Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ
¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂÒè §ÂÑ§è Â×¹ »ÃÐ¡Íº´éÇÂ 3 à»éÒ»ÃÐÊ§¤ì 4 µÑÇªÕÇé ´Ñ 5 á¼¹§Ò¹/
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ «Ö§è ÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·èÕ 3 ¢Í§á¼¹»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ 4 »Õ ¾.È.
2554 - 2557 ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¤×Í ÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙáé ÅÐ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃ
ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553-2567
และความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553-2567
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP)

SSAP 1

SSAP 2

SSAP 3

SSAP 4

SSAP 5

SSAP 6

SSAP 7

SSAP 8

SSAP 9

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 - 2556)

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 4

SWOT

ยุทธศาสตร์ 5

ก.พ.ร. สกอ. สมศ.
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี สำ�นักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2554 - 2557
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำ�ปี พ.ศ. 2554
คำ�ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจำ�ปี

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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วิสัยทัศน์
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

สำ�นักหอสมุดกลาง เป็นแหล่งการเรียนรู้ชั้นนำ� เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ตอบสนองต่อสังคม และมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
1.เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย 
สอดคล้องต่อการเรียนการสอน และ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

3.สนับสนุนการพัฒนาการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

4. การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

มิติด้านการเงิน
การงบประมาณ

มิติด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา

มิติด้านกระบวนการ
ภายใน

มิติด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Strategy Map
1.1 เป็นแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยในรูป
แบบต่างๆ ที่สนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนการสอน

1.2 มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมเพื่อการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ

1.3 เป็นแหล่งบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและส่ง
เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.1 มีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

3.3 ชุมชนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองจากการส่งเสริม
การอ่านหรือบริการที่ได้รับจาก
ห้องสมุด

2.2 บุคลากรมีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1 มีระบบการบริหารจัดการ
โครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

2.3. มีการพัฒนาระบบเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ภายนอก
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
(SWU e-Journal) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
2.4 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

3.2 สร้างงานบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

4.1 มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 มีระบบบริหารงาน
ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4.6 นำ�ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน

4.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและทรัพยากร

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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4.7 มีระบบและกลไกการ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีประสิทธิภาพ
4.4 มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
4.3 มีระบบการวางแผน
และบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

ÊèÇ¹·Õè 1
º·¹Ó

ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¡ÒÃºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÂÒÅÑÂ â´Â¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑ§é ·Õè 6/2546 àÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 4 ¡Ã¡®Ò¤Á 2546 »ÃÐ¡Íº´éÇÂÂØ·¸ÈÒÊµÃìËÅÑ¡
9 ÂØ·¸ÈÒÊµÃì ÊÓËÃÑºãªéà»ç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ áÅÐ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÁÒ¨¹¶Ö§»Ñ¨¨ºØ ¹Ñ áÅÐà¾×Íè ãËéá¼¹´Ñ§¡ÅÒè ÇÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ì
áÅÐ»Ñ ¨¨ Ñ ÂáÇ´Åé Í Áµè Ò §æ  ·Õ è à »ÅÕ è Â ¹á»Å§ä» ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔ Ë ÒÃÂØ · ¸ÈÒÊµÃì
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¨Ö§àËç¹ªÍºãËé½èÒÂÇÒ§á¼¹áÅÐ¾Ñ²¹Ò¨Ñ´·Óá¼¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃì 15 »Õ (¾.È. 2552 - 2556) ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Ö¹é â´Â¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò àÃ×Íè §
“¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì 15 »Õ (¾.È. 2552 - 2556) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²”
¢Öé¹ à¾×èÍÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µèÒ§æ ¨Ò¡¼ÙéºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹·Ø¡æ ÃÐ´ÑºáÅÐÃèÇÁ¡Ñ¹
¡ÓË¹´·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÊèÇ¹·Õè 1 º·¹Ó ¡ÅèÒÇ¶Ö§à»éÒËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È.
2554 - 2557 ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
1. ¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒ¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙáËè§ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ãä·Â ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª  2550 áÅÐ¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ®Õ¡Ò
ÇÒè ´éÇÂËÅÑ¡à¡³±ìáÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃºéÒ¹àÁ×Í§·Õ´è Õ ¾.È. 2546 ºÑµÑ ãÔ Ëé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ
µéÍ§¨Ñ´ãËéÁáÕ ¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃâ´Â¨Ñ´·Óà»ç¹á¼¹ 4 »Õ à¾×Íè à»ç¹¡ÃÍºã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ÃÒª¡ÒÃá¼è¹´Ô¹ áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²ã¹°Ò¹Ð·Õèà»ç¹ÊèÇ¹ÃÒª¡ÒÃË¹Öè§
¨ÐµéÍ§¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ 4 »ÕáÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»ÕãËéÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº
á¼¹ºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼è¹´Ô¹´Ñ§¡ÅèÒÇ à¾×èÍàÊ¹ÍãËé¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕàËç¹ªÍº¡èÍ¹àÊ¹Í¤Ó¢Í
§ºÃÒÂ¨èÒÂ»ÃÐ¨Ó»Õ¢Í§»Õ§º»ÃÐÁÒ³µèÍä»
ÃÑ°ºÒÅÀÒÂãµé¡ÒÃ¹Ó¢Í§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àÇªªÒªÕÇÐ ä´é¨Ñ´·Óá¼¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼è¹´Ô¹ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃá¶Å§¹âÂºÒÂµèÍÃÑ°ÊÀÒà¾×èÍ¹Óä»ãªéà»ç¹
¡ÃÍºá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃâ´Â¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕä´éÁÁÕ µÔàÁ×Íè ÇÑ¹·Õè 13 Á¡ÃÒ¤Á 2552
àËç¹ªÍºá¼¹ºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼¹è ´Ô¹ ¾.È. 2552 - 2554 µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ
¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕàÃ×Íè §á¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃá¼¹è ´Ô¹ ¾.È. 2552 - 2554 ÇÑ¹·Õ    
è 26 Á¡ÃÒ¤Á 2552
áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒàÅèÁ·Õè 126 µÍ¹¾ÔàÈÉ 12§ ÇÑ¹·Õè 27 Á¡ÃÒ¤Á 2552
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ä´é¨Ñ´·Óá¼¹¡ÅÂØ·¸ì ÃÐÂÐÂÒÇ 15 »Õ (¾.È. 2540 2554) â´Â¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¢Í§ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§·Õè 4/2542 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè
28 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2542 áÅÐä´éãªéà»ç¹¡ÃÍº/á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÁÒÃÐÂÐË¹Öè§ µèÍÁÒ
¤³Ð¼Ùºé ÃÔËÒÃã¹»Ñ¨¨ºØ ¹Ñ ä´éàÅç§àËç¹¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤Ñã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì ¨§Ö ä´é¨´Ñ ·Ó
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

2. ÊÃØ»á¼¹»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¡ÓË¹´ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ìã¹á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È.
2553 - 2556 ¤×Í “ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²à»ç¹Í§¤ì¡ÃªÑé¹¹ÓáËè§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé
áÅÐÇÔ ¨ Ñ Â º¹°Ò¹¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒáÅÐ¤Ø ³ ¸ÃÃÁ ÁØ è § ÊÃé Ò §ÊÃÃ¤ì ¹ ÇÑ µ ¡ÃÃÁÊÙè Ê Ò¡Å”
â´ÂÁÕ»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì ´Ñ§¹Õé
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 1 ÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéã¹·Ø¡ÈÒÊµÃìáÅÐÊÒ¢ÒÇÔªÒãËéÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
à»éÒ»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
1. ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ã¹ÃÐ´Ñº´Õ ÁÕ¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹´Õ
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ´Õ
2. ¼ÅÔµºÑ³±ÔµãËéÊÍ´¤ÅéÍ§µÒÁ¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃ¢Í§ÊÑ§¤Áà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹
3. ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ·ÕÁè ¤Õ ³
Ø ¸ÃÃÁáÅÐÍÑµÅÑ¡É³ìµÒÁ·ÕÁè ËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÓË¹´ 9 »ÃÐ¡ÒÃ
ä´éá¡è ã½èÃµéÙ ÅÍ´ªÕÇµÔ ¤Ô´à»¹ç ·Óà»¹ç Ë¹Ñ¡àÍÒàºÒÊéÙ Ã¡éÙ ÒÅà·ÈÐ à»ÕÂè Á¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÊÒ¸ÒÃ³Ð 
ÁÕ·Ñ¡ÉÐÊ×èÍÊÒÃ ÍèÍ¹¹éÍÁ¶èÍÁµ¹ §ÒÁ´éÇÂºØ¤ÅÔ¡ ¾ÃéÍÁ´éÇÂÈÒÊµÃìáÅÐÈÔÅ»ì
4. ÊÃéÒ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ì¤ÇÒÁÃÙéà¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé
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5. ÊÃéÒ§áÅÐ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèä´éÁÒµÃ°Ò¹
6. ÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔËÃ×Í¡Ö§è ¹Ò¹ÒªÒµÔà¾ÔÁè ¢Ö¹é áÅÐ¢ÂÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ
µèÒ§ªÒµÔà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹
7. ¾Ñ²¹Ò¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃãËéÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
8. ¾Ñ²¹ÒÃÐººÍÒ¨ÒÃÂì·Õè»ÃÖ¡ÉÒãËéÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
9. ¹ÔÊÔµ·Ø¡ÃÐ´Ñºä´éÃÑºÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÍÂèÒ§¾Íà¾ÕÂ§ áÅÐÁÕºÃÃÂÒ¡ÒÈ
·ÕèàÍ×éÍµèÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé
10. ¾Ñ²¹ÒâÃ§àÃÕÂ¹ÊÒ¸ÔµãËéà»ç¹âÃ§àÃÕÂ¹µé¹áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹·Õè
ÁÕª×èÍàÊÕÂ§ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å

3. Êè§àÊÃÔÁãËé»ÃÐªÒª¹àÃÕÂ¹ÃÙéáÅÐà¢éÒ¶Ö§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙéËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õèä´éÃÑº¨Ò¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 4 Ê×ºÊÒ¹áÅÐÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙéã¹¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§
ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÈÔÅ»Ð
à»éÒ»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
1. ÍÒ¨ÒÃÂì ºØ¤ÅÒ¡Ã ¹ÔÊµÔ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¨µÔ ÊÓ¹Ö¡ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃ¡Ñ ÉìÊº× ÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
áÅÐÈÔÅ»Ð  áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà¢éÒã¨à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹´éÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÈÔÅ»ÐÍÂèÒ§¶èÍ§á·é
ÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÊÒ¸ÒÃ³Ð  ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁÃÑºªÍºµèÍÊÑ§¤ÁáÅÐà»ç¹¾ÅàÁ×Í§·Õè´Õ
¢Í§»ÃÐà·ÈªÒµÔ
2. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕº·ºÒ·ªÕé¹ÓáÅÐà»ç¹áººÍÂèÒ§á¡èÊÑ§¤Á´éÒ¹¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§
Ê×ºÊÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÈÔÅ»ÐáÅÐà¼Âá¾Ãáè Å¡à»ÅÕÂè ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÈÔÅ»Ð¡Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ
3. ÁÕ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂËÃ×Í¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ì·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñº¡ÒÃ·Ó¹ØºÓÃØ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
áÅÐÈÔÅ»Ð

»ÃÐà´¹ç ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·èÕ 2 ¾Ñ²¹ÒÊËÊÒ¢ÒÇÔªÒà¾×Íè ÊÃéÒ§§Ò¹ÇÔ¨ÂÑ áÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
ã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å
à»éÒ»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
1. ÁÕÃÐººáÅÐ¡Åä¡¡ÃÐµØé¹ãËéÍÒ¨ÒÃÂì¼ÅÔµ¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁà¾ÔèÁ¢Öé¹
2. ¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹ÇÔ¨ÑÂãËé¤ÃºÇ§¨ÃÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
3. ÁÕ ¡ ÒÃÊ è § àÊÃÔ Á Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ §Ò¹ÇÔ ¨ Ñ Â ·Õ è à » ç ¹ ÊËÊÒ¢ÒÇÔ ª Ò ÍÑ ¹ ¨Ð¹Óä»ÊÙè
¹ÇÑµ¡ÃÃÁã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å
4. Ë¹Çè Â§Ò¹ËÃ×Í¼ÙÃé ºÑ ºÃÔ¡ÒÃä´éÃºÑ ¤ÇÒÁÃÙ¹é ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ¹Ó¼ÅÇÔ¨ÂÑ ä»ãªéã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹Ò´éÒ¹µèÒ§æ à¾ÔèÁ¢Öé¹

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 5 ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾â´Âãªéà¤Ã×èÍ§Á×Í
·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È·ÕèàËÁÒÐÊÁ
à»éÒ»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
1. ÁÕ¡ÒÃºÃÔËÒÃâ´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ¡ÒÃÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁ¢Í§¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éÊèÇ¹àÊÕÂ
2. ÁÕÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ
3. ÁÕÃÐºº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾
4. ÁÕÃÐºº¡ÒÃÇÒ§á¼¹áÅÐºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
5. ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÍÂèÒ§µèÍà¹×èÍ§
6. ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁã¹¡ÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹¡Ó¡Ñº¢Í§ÃÑ°
7. ¾Ñ²¹ÒÃÐºººÃÔËÒÃ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÃÐËÇèÒ§¹ÔÊÔµ ÈÔÉÂìà¡èÒáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
8. ÁÕÃÐºººÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃË¹èÇÂ§Ò¹ÊèÇ¹¢ÂÒÂ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

»ÃÐà´¹ç ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·èÕ 3 ÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙáé ÅÐ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹
à»éÒ»ÃÐÊ§¤ìàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
1. ÊÃéÒ§§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ·ÕèÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñº¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á
ÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹
2. ÁÕÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡èªØÁª¹·ÕÁè »Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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9. ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃºÃÔËÒÃ§º»ÃÐÁÒ³ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã áÅÐÃÐºº¡ÒÃËÒÃÒÂä´é
10. ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈÁÒãªéà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹
3. ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 – 2557 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²
á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¨Ñ´·Ó¢Öé¹ÀÒÂãµéá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì 15 »Õ (2553 - 2567)
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² áÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2553 - 2556 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ
(SWOT Analysis) ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ4 »Õ ¾.È. 2553 - 2556 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ÁÕ´Ñ§¹Õé
3.1 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÊÀÒÇÐáÇ´ÅéÍÁ (SWOT Analysis) ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ด้าน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ด้านงานบริการ 1. บุคลากรมีจิตสำ�นึกและมุ่งมั่นให้ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถและ
ทักษะเฉพาะสาขาวิชา  (Subject
บริการ
specialist)
2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องต่อการเรียนการสอนและ
การวิจัย
3. มีการให้บริการวิชาการที่ตอบ
สนองต่อความต้องการของสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
4. มีผู้ใช้บริการภายนอกมาขอรับ
บริการเป็นจำ�นวนมาก

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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โอกาส

ภาวะคุกคาม

1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้
อย่างสม่ำ�เสมอ
2. ทำ�การแปลงผันทรัพยากร
สารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ทำ�ให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
3. ให้บริการเชิงรุกมากขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่า

1. งบประมาณสำ�หรับการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำ�นวนจำ�กัด
2. ไม่สามารถเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้ภายใน
ได้ตามเป้าหมาย เช่น การใช้ห้องสมุด  
การยืม เป็นต้น
3. ในอนาคตนิสิตไม่เข้าห้องสมุดหรือ
เข้าน้อยลงเพราะสามารถสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตได้
4. ยังไม่ได้รับความร่วมมือในการ
คัดเลือกหนังสือจากคณาจารย์เท่าที่ควร

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ด้าน

จุดแข็ง

ด้านบริหารบุคคล 1. มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
สม่ำ�เสมอ ในทุกงาน
2. บุคลากรที่มีอยู่จำ�นวนจำ�กัด
สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการ
พัฒนาบุคลากร

ด้านการทำ�วิจัย 1. มีงบประมาณสนับสนุนในการวิจัย
อย่างเพียงพอ
2. มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรทำ�วิจัย เช่น การฝึก
อบรม มีที่ปรึกษาการทำ�วิจัย

จุดอ่อน

โอกาส

ภาวะคุกคาม

1. บุคลากรมีความ สามารถและ
ทักษะทางเทคโนโลยีและภาษาที่
แตกต่างกัน
2. ขาดการวางแผนการสร้าง
บุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่
เกษียณ
3. ไม่มีการวิเคราะห์จัดทำ�แผน
อัตรากำ�ลังบุคลากรอย่างชัดเจน

มีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อการ 1. ขาดแรงจูงใจในการทำ�งาน เช่น 
พัฒนาบุคลากร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกับ          
ค่าครองชีพ เป็นต้น

1. บุคลากรขาดความกระตือรือร้น
ในการทำ�งานวิจัย
2. บุคลากรไม่สามารถจัดสรรเวลา
ในการทำ�วิจัย เนื่องจากมีภาระงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำ�โครงการวิจัยของ
หน่วยงานประจำ�ปีและกำ�หนด
ผู้ร่วมโครงการเพื่อสร้างงานวิจัย
ย่อยของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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ด้าน

จุดแข็ง

ด้านเทคโนโลยี 1. มีการนำ�เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามา
ใช้ในงานห้องสมุด
2. สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก
ห้องสมุดทั้ง 3 แห่งในการสืบค้น
เพียงครั้งเดียว

ด้านกายภาพของ 1. มีการปรับปรุงด้านกายภาพเพื่อ
ห้องสมุด
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นอาคารเอกเทศที่เอื้ออำ�นวย
ต่อการศึกษาค้นคว้า
3. ทำ�เลที่ตั้งสะดวกในการเข้าใช้  
(เฉพาะ มศว ประสานมิตร)

จุดอ่อน

โอกาส

1. บุคลากรบางกลุ่มขาดทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี
2. ขาดการวางแผนการจัดซื้อ
เทคโนโลยีร่วมกัน
3. เทอร์มินัลในการสืบค้นผ่าน
อินเทอร์เน็ต มีจำ�นวนไม่เพียงพอ
4. จุดเชื่อมโยงการใช้เครือข่ายยัง
ไม่เสถียร
5. ขาดผู้ที่มีความรู้และความ
ชำ�นาญในเรื่องเครือข่ายและการ
ซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่มการเข้าถึงด้วยระบบเครือข่าย 1. งบประมาณสำ�หรับการจัดซื้อ
ไร้สายอย่างทั่วถึง
เทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ
2. ปริมาณความต้องการในการใช้
เทคโนโลยีของผู้ใช้มีมากขึ้น
3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลาและมีราคาสูง

1. การให้บริการห้องเรียน ทำ�ให้ 1. มีงบประมาณในการปรับปรุง
ยากต่อการควบคุมการใช้เสียง และ กายภาพในระดับหนึ่ง
2. ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ของ
วินัยในการใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดให้สวยงาม มีบรรยากาศ
2. สภาพของอาคารทำ�ให้
ไม่สามารถจัดแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม ทางวิชาการ รวมถึงการจัดหา
กับความต้องการการใช้บริการพิเศษ  ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว เพื่ออำ�นวย
เช่น พื้นที่งดใช้เสียง  เป็นต้น
ความสะดวกแก่ผู้ใช้

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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ภาวะคุกคาม

1.  มหาวิทยาลัยไม่จัดพื้นที่ในการทำ�
กิจกรรมของนิสิต ทำ�ให้มีนิสิตมาใช้
ห้องสมุดอย่างผิดวัตถุประสงค์
2.  ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มขึ้นทุกปี  แต่ไม่สามารถขยายพื้นที่
ในการจัดเก็บได้

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ด้าน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

ภาวะคุกคาม

ด้านงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้ลดลงทุก 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ปี ทำ�ให้ต้องใช้งบรายได้สะสมของ กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการใช้
หน่วยงาน
ทรัพยากรร่วมกัน
2. ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก

สำ�นักหอสมุดกลางได้รับเงินจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศโดยเฉพาะฐานข้อมูล
ออนไลน์

ด้านทรัพยากร มีคลังปริญญานิพนธ์ที่สมบูรณ์และ
เป็นชั้นเปิด

คลังทรัพยากรสารสนเทศในสาขา
การศึกษาขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

1. งบประมาณที่จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศลดลงในแต่ละปี
2. ทรัพยากรสารสนเทศมีราคาเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี
3. มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่โดย
ไม่จัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศพื้นฐาน
4. ข้อจำ�กัดของพื้นที่ในการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ

1.  พัฒนาคลังทรัพยากร
สารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
2.  พัฒนาความร่วมมือในการยืม
ทรัพยากร และมีการตั้ง
งบประมาณในการให้บริการ
อย่างชัดเจน
3.  สร้างเครือข่ายในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อลดการ
ใช้งบประมาณ

วิเคราะห์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2551

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

10

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

3.2 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐ´ÁÊÁÍ§à¾×èÍ¨Ñ´·Óá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557
ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² â´Â¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó
á¼¹¡ÅÂØ·¸ìáÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ ¾.È. 2552  ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè   6 - 8 ÁÕ¹Ò¤Á 2551
³  ËéÍ§»ÃÐªØÁ 702 ªÑé¹ 7 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ áÅÐÊ¶Ò¹ÕÇÔ¨ÑÂÊÔè§áÇ´ÅéÍÁÊÐá¡ÃÒª 
¨. ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ à¹×Íè §¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó “â¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
µÒÁá¼¹¡ÅÂØ · ¸ì ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ÈÃÕ ¹ ¤ÃÔ ¹ ·ÃÇÔ â Ã² (¾.È. 2543 - 2554)”  
«Öè§à»ç¹¡ÒÃ¨Ñ´·ÓµÑé§áµè»Õ ¾.È. 2543  ¨Ö§ä´é¹ÓÁÒ·º·Ç¹á¼¹¡ÅÂØ·¸ìáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè
ä´é´Óà¹Ô¹¡ÒÃä»áÅéÇ áÅÐ·ÕèÂÑ§äÁèä´é´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¾ÃéÍÁ¡Ñº»ÃÑºá¼¹¡ÅÂØ·¸ì¡Ñºá¼¹
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃãËé·Ñ¹µèÍ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÊÀÒ¾¡ÒÃ³ìáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅéÍÁ
ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÒÁá¼¹»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 
¾.È. 2552 ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè 5 - 6 µØÅÒ¤Á 2552 ³  ¤ØéÁáÁè¹éÓ·èÒ¨Õ¹ ËÁèÍÁä©äÅ
ÍÓàÀÍºÒ§àÅ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á à¾×Íè ãËé¼·éÙ ÃèÕ ºÑ ¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡ÒÃµÒè § æ ä´é¾¨Ô ÒÃ³Ò·º·Ç¹
â¤Ã§¡ÒÃã¹á¼¹»¯ÔºÑµÔÇèÒºÃÃÅØµÒÁµÑÇºè§ªÕé·Õè¡ÓË¹´äÇéËÃ×ÍäÁè  áÅÐ¨ÐµéÍ§»ÃÑºá¼¹
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÕµèÍä»ã¹àÃ×èÍ§ã´ºéÒ§
µèÍÁÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ä´é¨Ñ´·Óá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì  15  »Õ  (¾.È.  
2552  -  2566)  àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇ  áÅÐä´éÊè§ÁÍºãËéË¹èÇÂ§Ò¹µèÒ§æ  à¾×èÍãªé»ÃÐ¡Íº
¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§áµÅè ÐË¹Çè Â§Ò¹  ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ä´é·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¼¹
ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  ¾ºÇèÒ  á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§  ÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñºá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ºÒ§»ÃÐà´ç¹áÅÐµéÍ§à¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ã¹
ºÒ§àÃ×èÍ§   ´Ñ§¹Ñé¹ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§¨Ö§µéÍ§·Ó¡ÒÃ   ·º·Ç¹á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§
ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§  à¾×Íè ãËéÁ¤Õ ÇÒÁÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñºá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹·Ø¡
»ÃÐà´ç¹ ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè  8  -  9  ¡Ã¡®Ò¤Á  2553  ³ ¤ØéÁºØÊ è§  ÍÓàÀÍºÒ§¹éÓà»ÃÕéÂÇ  
¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ áÅÐã¹ÇÑ¹·Õè 21 ¡Ã¡®Ò¤Á 2553 ³ ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ ¨Ö§ÊÃØ»
á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃìáÅÐá¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃã¹»Õ 2554

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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ÊèÇ¹·Õè 2
á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557
ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ²

4. ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ·Ñ¹ÊÁÑÂ ÁÒãªéã¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§
à¤Ã×Í¢èÒÂ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅÐµèÒ§»ÃÐà·È
5. à¾×Íè ¾Ñ²¹Òà»ç¹ËéÍ§ÊÁØ´ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Êì (E-Library) à¾×Íè ãËé¼ãéÙ ªéºÃÔ¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶
à¢éÒ¶Ö§ÊÒÃÊ¹à·È ä´éµÅÍ´àÇÅÒ
6. à¾×èÍ¾Ñ²¹Òà¤Ã×Í¢èÒÂ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Íà¾×èÍ¡ÒÃãªéÊÒÃÊ¹à·ÈÃèÇÁ¡Ñ¹ÍÂèÒ§ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
7. à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒãËéºØ¤ÅÒ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ áÅÐ
ÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙé¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
8. à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒËéÍ§ÊÁØ´áÅÐáËÅè§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙé¢Í§ªØÁª¹ à¾×èÍÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§
ã¹¡ÒÃÃÑ¡¡ÒÃÍèÒ¹

ÊèÇ¹·Õè 2 ¤×Í á¼¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2554 - 2557 ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã ÇÔâÃ² »ÃÐ¡Íº´éÇÂ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì ¾Ñ¹¸¡Ô¨  ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì ¤ÇÒÁàª×Íè ÁâÂ§ÊÍ´¤ÅéÍ§¡Ñºá¼¹»¯ÔºµÑ ¡Ô ÒÃ 4 »Õ ¾.È. 2553 - 2556
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¹Õé
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì
ÊÓ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§ à»ç¹áËÅè§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙéªÑé¹¹Ó à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙè
¡ÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ¨ÑÂ µÍºÊ¹Í§µèÍÊÑ§¤Á áÅÐÁØè§ÊÙèÍ§¤ì¡Ã¤Ø³ÀÒ¾
¾Ñ¹¸¡Ô¨
Êè§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤é¹¤ÇéÒáÅÐ¡ÒÃàÃÕ
Â¹ÃÙé´éÇÂµ¹àÍ§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙéà¾×èÍÊÃéÒ§Í§¤ì¤ÇÒÁÃÙéãËÁè
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
1. à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·ÈãËé·Ñ¹ÊÁÑÂ ÊÍ´¤ÅéÍ§¡ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃ
ÇÔ¨ÑÂ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
2. à¾×Íè ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃãËéÁ»Õ ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑÂÃÇ´àÃçÇ áÅÐÊÍ´¤ÅéÍ§
¡Ñº¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃ¢Í§¼Ùéãªé
3. Êè§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÊ×º¤é¹ÊÒÃÊ¹à·ÈãËé¡Ñº¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃ
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

12

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì
- »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè
- »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè
- »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè
- »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè

1 เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙè¡ÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ¨ÑÂ
3 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹
4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙèÍ§¤ì¡Ã¤Ø³ÀÒ¾

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 1   เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
1.1 เป็นแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศที่ทันสมัย
ในรูปแบบต่างๆ ที่
สนับสนุนส่งเสริมการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

2554

2555

2556

2557

กลยุทธ์
จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตรงตาม
หลักสูตรและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

1.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
จากเงินรายได้

40

40

40

40

40

1.2 ปริมาณการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดต่อผู้ใช้

1:31

1:21

1:21

1:21

1:21

1.3 ปริมาณทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

4,000 รายการ

1,000

1,000

1,000

1,000

1.4 ปริมาณการใช้ทรัพยากร
อิเล็กทรอนิกส์(การใช้ฐาน
ข้อมูล)

ครั้ง

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้างาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ
โครงการจัดทำ�ทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้างาน
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ
บริหารจัดการ
สำ�นักหอสมุดกลาง
ทรัพยากรฯ
การแปลงข้อมูลโสตทัศนวัสดุ

250,000 250,000 250,000 250,000

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีการ
ศึกษา

เป้าประสงค์
1.2 มีเทคโนโลยีสารสน
เทศที่เหมาะสมเพื่อการ
เข้าถึงทรัพยากรสาร
สนเทศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

1.5 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบภายใน
แบบบูรณาการที่ต่อเนื่องและมี
ปี 57
ประสิทธิภาพ
1.6 การเข้าใช้เว็บไซต์ของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

ไม่น้อยกว่า
50,001 ครั้ง/
เดือน

1.7 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

1.8 จำ�นวนการบริการเชิงรุก/ ไม่น้อยกว่า 10
การตลาด
โครงการ/
กิจกรรม

2556

2557

-

-

-

-

โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ

หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

50,001

50,001

50,001

50,001

โครงการตอบคำ�ถามผ่านเว็บไซต์

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

75

75

75

75

ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้
สารสนเทศ

10

10

10

10

พัฒนาการให้บริการ
เชิงรุกที่มีคุณภาพ

14

รหัส

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2555

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

2554

RAP7 โครงการฝึกอบรมการสืบค้น
สารสนเทศ
- การสอ SWU141 (สืบค้น 
OPAC)
- กิจกรรมสอนการสืบค้นฐาน
ข้อมูลออนไลน์
- กิจกรรมสอนการสืบค้น EndNote
โครงการแหล่งการเรียนรู้สัญจร
โครงการผู้ช่วยนักวิจัย

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้
รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.3 เป็นแหล่งบริการ
1.9 จำ�นวนกิจกรรม/โครงการ
ทรัพยากรสารสนเทศและ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต
1.10 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

เป้าหมาย
4 ปี

2556

2557

ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรม

5

5

5

5

จัดหาทรัพยากร
SAP14 โครงการจัดทำ� Life library และ
สารสนเทศที่ตรงตาม
e-library
หลักสูตรและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

75

75

75

75

โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุด

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

โครงการเปิดโลกใหม่ผู้สูงอายุ

เลขานุการ

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตโดยสำ�นักสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษา

ณัฐธยาน์
ไกรลาสสุวรรณ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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รหัส

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2555

2554-2557

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

2554

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

ผู้อำ�นวยการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.11 การพัฒนาสถานที่
ห้องสมุดให้มีบรรยากาศเอื้อ
ต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557
อย่างน้อย 7ข้อ 
ตามตัวชี้วัดเพิ่ม
ของห้องสมุด

2554

2555

2556

2557

7

7

7

7

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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กลยุทธ์
จัดสภาพภูมิทัศน์ให้
มีบรรยากาศของการ
เรียนรู้

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานชั้น 3 การฝ่ายกิจการ
พิเศษ
- ซ่อมพื้นลิฟต์
- เปลี่ยนพื้นโถงทางเข้าอาคาร
สำ�นักหอสมุดกลาง
- ปรับปรุงกายภาพบริเวณด้าน
หลังอาคารสำ�นักหอสมุดกลาง
- ปรับปรุงหลังคา(ดาดฟ้า) ห้อง
   ประชุม ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร
- ซ่อมพื้นทางเข้าอาคาร
- เปลี่ยนเครื่องเสียงภายในอาคาร
- ติดตั้งวัสดุกันความร้อนและเสียง
- ขยายพื้นที่อ่านหนังสือพิมพ์
- ติดตั้งระบบส่งน้ำ�และอุปกรณ์
   สำ�หรับป้องกันอัคคีภัย 8 ชั้น
- ปรับปรุงช่องทาง/บันไดหนีไฟ
- ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
- ห้องประชุม ศ.ดร.สุดใจ
เหล่าสุนทร
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
- เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องมัลติมีเดีย

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 2   Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙè¡ÒÃà»ç¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÔ¨ÑÂ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

2554

2555

2556

2557

กลยุทธ์
ส่งเสริมการนำ�ผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม

2.1 มีฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

2.1 จำ�นวนฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

1 ฐาน

1

1

1

1

2.2 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสาร

2.2 จำ�นวนกิจกรรมฝึกอบรม
บุคลากรการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ของบุคลากร

ปีละ 4
กิจกรรม

4

4

4

4

2.3 มีการพัฒนาระบบ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่ภายนอกด้วยระบบ
เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) (SWU e-Journal)
และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ  

2.3 จำ�นวน e-Journal/
e-Article
ที่เพิมขึ้น

ร้อยละ 100

100

100

100

100

2.4 มีการพัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

2.4 มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

บรรลุข้อ 4
ตาม
เกณฑ์ สกอ.

4

4

4

4

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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1.มีระบบติดตามและ
ช่วยเหลือบุคลากรให้
ทำ�งานวิจัยได้สำ�เร็จ
ตามเวลา

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

แผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้างาน
บริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ
RAP53 จัดระบบและผู้รับผิดชอบการสืบ
ค้นอ้างอิง(Search citation)ของ
บุคลากร
-โครงการฝึกอบรมบุคลากรในการ
ใช้ ICT

ผู้อำ�นวยการ

RAP19 โครงการพัฒนาวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างาน
วารสาร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 3   Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤ÁÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.1 มีระบบการบริหาร 3.1 มีระบบและกลไกในการ
จัดการโครงการบริการ บริการวิชาการแก่สังคมตาม
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

3.2 สร้างงานบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน

3.2 ร้อยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ต่อบุคลากร

3.3 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของ
หน่วยงานในการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสังคมต่อบุคลากร

เป้าหมาย
4 ปี

2554

2555

2556

2557

บรรลุ 4 ข้อ
ตาม
เกณฑ์ สกอ.
ตั้งแต่ปี 2553
เป็นต้นไป

6

6

6

6

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20
ต่อปี

20

2554-2557

ไม่น้อยกว่า
7,500 บาท/ปี

20

20

20

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

1.ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการบริการ
วิชาการ
แก่ชุมชน

โครงการบริการวิชาการแก่ผู้ใช้ /
ชุมชน

 ผู้อำ�นวยการ

โครงการสัปดาห์ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

รวบรวมองค์ความรู้
โดยศึกษาและแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน

โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

โครงการนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

โครงการบริการวิชาการสำ�หรับ
ศิษย์เก่า

ผู้อำ�นวยการ

7,500 7,500 7,500 7,500 2.พัฒนาระบบและ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

บุคลากรงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน
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ผู้รับผิดชอบ
หลัก
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

3.3 ชุมชนเกิดการเรียน
รู้และพัฒนาตนเองจาก
การส่งเสริมการอ่านหรือ
บริการที่
ได้รับจากห้องสมุด 

3.4 จำ�นวนองค์ความรู้ที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหรือบริการที่ได้รับจาก
กิจกรรมของห้องสมุด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557
2 องค์ความรู้

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

2557

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

5

พัฒนาระบบและ
กลไกของการบริหาร
และการวางแผน

2554

2555

2556

2557

2

2

2

2

2554

2555

2556

5

5

5

»ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì·Õè 4   ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÙèÍ§¤ì¡Ã¤Ø³ÀÒ¾
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

4.1 มีการบริหารงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

4.1 มีการกำ�หนดปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน
การพัฒนากลยุทธ์แผน
ดำ�เนินงานและมีการกำ�หนด
ตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกิจ

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557
บรรลุ 5 ข้อ
ตาม
เกณฑ์ สกอ.

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557

โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ของ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักหอสมุดกลาง
ฝ่ายวิชาการฯ
ปรับโครงสร้างและกระบวนการ
ทำ�งาน

ผู้อำ�นวยการ

จัดทำ�แผนและวิเคราะห์อัตรากำ�ลัง คณะกรรมการบ
ริหารฯบุคคล
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

2554

2555

2556

2557

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

โครงการติดตามและพัฒนางานกับ
หัวหน้างาน

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายวิชาการฯ

การประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลกร

คณะกรรมการ
บริหารฯบุคคล

การประเมินผู้บริหารทุกระดับ

คณะกรรมการ
บริหารฯบุคคล

แผนการติดตามและประเมินผลการ รองผู้อำ�นวยการ
การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการฯ
4.2 ระดับความสำ�เร็จในการ
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานบริการ

ระดับที่ 8
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

8

8

8

8

แผนงานลดระยะเวลาและขั้นตอน
การ
ปฏิบัติงานบริการ

 หัวหน้างาน
บริการฯ

4.3 ระดับความสำ�เร็จในการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ราชการ

บรรลุข้อ 5
ตามเกณฑ์ 
กพร

2

3

4

5

โครงการประชาสัมพันธ์
(ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็น)

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้

แผนการดำ�เนินงานการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม

ผู้อำ�นวยการ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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เป้าประสงค์
4.2 มีระบบบริหารงาน
ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

2554

2555

2556

2557

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

4.4 ระดับความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ระดับที่ 8
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

8

8

8

8

โครงการประหยัดพลังงาน

คณะกรรมการ
ประหยัด
พลังงาน

4.5 ระดับความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินกิจกรรม 5ส

ระดับที่ 8
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

8

8

8

8

โครงการกิจกรรม 5ส

คณะกรรมการ
โครงการ
กิจกรรม 5ส

4.6 มีการนำ�ระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหาร

ระดับที่ 5
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

4

5

5

5

แผนบริหารความเสี่ยงของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน

4.7 มีการใช้ทรัพยากรภายใน
และภายนอกสถาบันร่วมกัน

ระดับที่ 3
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

3

3

3

3

โครงการบริหารการใช้ทรัพยากร
ภายในและภายนอกหน่วยงานของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

ผู้อำ�นวยการ

ระดับที่ 5
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

5

5

5

5

แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

คณะกรรมการ
บริหารฯบุคคล

โครงการกิจกรรมเพื่อสุขภาพและ
การงาน

คณะกรรมการ
โครงการเพื่อสุข
ภาพฯ

4.3 มีระบบการวางแผน 4.8 มีระบบและกลไกในการ
และบริหารงานบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนา และธำ�รงรักษาไว้ให้
บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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เป้าประสงค์
4.4 มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
4 ปี
2554-2557

2554

2555

2556

2557

กลยุทธ์

รหัส

แผนงาน/โครงการ
/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
หลัก

4.9 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับพัฒนาความรู้และทักษะ
ในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ร้อยละ 100

100

100

100

100

4.10 ระดับความสำ�เร็จของ
แผนจัดการความรู้ของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

บรรลุ 4 ข้อ
ตามเกณฑ์ 
กพร

4

4

4

4

จัดทำ�องค์ความรู้และ
เผยแพร่ให้บุคลากร

แผนจัดการความรู้ของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

คณะกรรมการ 
การจัดการ
ความรู้

ระดับที่ 7
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

7

7

7

7

ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ
ทรัพยากร

แผนการใช้และติดตามการใช้
งบประมาณ

 หัวหน้างาน
คลังและพัสดุ

แผนงานการประกันคุณภาพของ
สำ�นักหอสมุดกลาง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
การฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

แผนการดำ�เนินงานด้านศิลป
วัฒนธรรมของสำ�นักหอสมุดกลาง

คณะกรรมการ
โครงการเพื่อ
สุขภาพฯ

4.5 พัฒนาประสิทธิภาพ 4.11 มีระบบและกลไกในการ
การบริหารงบประมาณ จัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้
ทรัพยากร
จ่าย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.6 นำ�ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
งาน

4.12 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา

ระดับที่ 7
ตามเกณฑ์ 
สกอ.

7

7

7

7

4.7 มีระบบและ
กลไกการทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ

4.13 มีระบบและกลไกการ
ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

บรรลุข้อ 4
ตาม
เกณฑ์ สกอ.

4

4

4

4

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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ศึกษาวิเคราะห์งาน
วัฒนธรรมและศิลปะ
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·Ó¤ÇÒÁà¢éÒã¨  áÅÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹áµèÅÐ»ÃÐà´ç¹ ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Òà¾×èÍ¨Ñ´·Óá¼¹
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»Õ à¾×èÍ¡ÓË¹´ á¼¹§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ µÅÍ´¨¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè
µéÍ§¡ÒÃÊÓËÃÑº¨Ñ´·Ó§º»ÃÐÁÒ³»ÃÐ¨Ó»ÕáÅÐ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µèÍä»
¾Ô¨ÒÃ³ÒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à¾×èÍãËé á¼¹§Ò¹/â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓË¹´äÇéÊÒÁÒÃ¶
´Óà¹Ô¹§Ò¹ä´éÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃÊÃéÒ§¾ÅÑ§áÅÐ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×Íà¾×èÍ¹Óä»ÊÙèà»éÒËÁÒÂ·ÕèµÑé§äÇé µÒÁá¼¹§Ò¹/
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ àÃ×èÍ§·ÕèÂÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ áÅÐ¡ÒÃãËéºØ¤ÅÒ¡ÃÂÍÁÃÑº
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ´Ñ§¹Ñé¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Õè¨Ð¹ÓÁÒãªé»ÃÐ¡Íº´éÇÂ ¤×Í ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅÐ
ÀÒÇÐ¼Ùé¹Ó¢Í§¼ÙéºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºµèÒ§ æ  ¡ÒÃÁÕÊèÇ¹ÃèÇÁ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»ç¹·ÕÁ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹
¡ÒÃÂÍÁÃÑº áÅÐ¡ÒÃ¨Ù§ã¨
¨Ñ ´ ÃÐºº¡ÒÃÊ× è Í ÊÒÃÍ§¤ì ¡ ÃÍÂè Ò §·Ñ è Ç ¶Ö § áÅÐµ è Í à¹× è Í §á¡ è Ê Ò¸ÒÃ³Ð 
áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ÃÐ´Ñº ¡ÒÃÇÒ§ÃÐººÊ¹ÑºÊ¹Ø¹µèÒ§ æ àªè¹ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã ¡ÒÃºÃÔËÒÃáººÁÕÊÇè ¹ÃÇè Á à¾×Íè ¶Òè Â·Í´ ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹ì »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃì   
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2557
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