
แผนปฏิบัติการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ปรัชญา 

 แหล่งสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ปณิธาน 

มุ่งม่ันให้บริการสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี

ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สอดคล้องกับ ปณิธานของมหาวิทยาลัย 

“ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะ

ของผู้นำทางปัญญา” 

 

วิสัยทัศน์ 

สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ 

สนับสนุนวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม” 

 

พันธกิจ 

จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนการผลิตบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

 

ค่านิยมองค์กร : WE CARE "เราใส่ใจให้บริการ" 

W >  Will   ความตั้งใจแน่วแน่ให้บริการ 

E >   Empathy  ความเอาใจใส่ให้บริการ 

C >   Convenience  ความสะดวกของบริการ 

A >   Accuracy  ความแม่นยำของบริการ 

R >   Rapidness  ความรวดเร็วของบริการ 

E >   Effectiveness  ความมีประสิทธิภาพของบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เป็นผู้นำในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยให้มีคุณภาพดี 

2. สร้างและพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 

3. บริหารด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาระบบงานและบุคลากร 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สำนักหอสมุดกลาง (ณ วันที่ 10, 14 มกราคม 2565) 

จุดแข็ง (S) (7S McKinsey Model, Internal factors) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ประสบการณ์ ความตั้งใจบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส 

(McKinsey 7 Share value) 

S2 บุคลากรมีความพร้อมที่จะพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมถึงมีจิตสำนึกในการให้บริการ

ผู้ใช้ด้วยความเต็มใจ (McKinsey 7 Share value) 

S3 มีระบบห้องสมุดดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล ระบบพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ

สืบค้นสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ (Aleph) 

S4 ห้องสมุดยังได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยในอัตราคงท่ีหรือเท่าเดิม (ยัง

ไม่ถูกตัดงบ) ทำให้มีศักยภาพในการจัดหาและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Income) 

S5 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่จะช่วยในเรื่องการจัดหาและการให้บริการทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกัน (Network) 

จุดอ่อน (W) 

W1 บุคลากรขาดทักษะการสื่อสาร (ภายใน และภายนอก) การใช้ภาษา และการทำผลงานวิจัย 

(McKinsey 4 new skills) 

W2 สัดส่วนบุคลากรระดับวิชาชีพกับระดับปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน (บรรณารักษ์น้อย บุคลากร

ระดับปฏิบัติงานมาก) (McKinsey 6 Staffs management) 

W3 ไม่มีการจัดทำแผนงานบางแผนที่ชัดเจน เช่น พัฒนาบุคลากร แผนการวิจัย แผนรองรับ

สถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการประชาสัมพันธ์องค์กร แผนการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น 

รวมถึง ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (McKinsey 1 Structure, 2 Strategy, 3 System) 

W4 สัดส่วนคณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศน้อย (customer relation 

management) 

W5 ห้องประชุมกลุ่มย่อยไม่เพียงพอ และไม่เอ้ืออำนวยต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (customer 

need) 
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W6 พ้ืนที่ห้องสมุดจำกัด และอาคารเก่า ทรุดโทรมอาจต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงมาก 

(customer need) 

โอกาส (O) 

O1 Technology ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม สามารถ

เข้าถึงบริการและทรัพยากรของห้องสมุด  

O2 Political แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) ของมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสถาบัน (R2R) และมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและประสบการณ์ใน

ต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิต และมีการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital Library 

O3 Political มีชุมชนระดับชาติ ที่เปิดโอกาสให้ห้องสมุดต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 

นวัตกรรมในการทำงานใหม่ๆ ร่วมกัน เช่น PULINET 

O4 Environmental สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ห้องสมุดพัฒนา

บริการใหม่ๆ เช่น Book@home delivery, E-learning, Clip video การอบรม หรือ Online resources 

ต่างๆ" 

O5 Social มีแหล่งข้อมูลออนไลน์แบบเปิดมากข้ึน (Open Access) ทำให้ห้องสมุดมีโอกาสประหยัด

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ and Free knowledge content 

O6 Political สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สป.อว.) Uninet สนับสนุนงบประมาณในการบอกรับ

ฐานข้อมูลออนไลน์(บางฐาน)  

O7 Technology ความต้องการและช่องทางการเข้าถึงของผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วส่งผลให้ห้องสมุดต้องเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการ 

O8 Political in University คณาจารย์ต้องการความก้าวหน้าในการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

O9 Social in University ความต้องการแหล่งรวมความรู้ระดับสาขาวิชา คณะ 

O10 Social ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสังคม (Life-Long-Learning 

Society) 

O11 AUN-QA criteria (Standard of Digital library)  

อุปสรรค (T) (PESTEL) 

T1 Environmental: จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือให้

สอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่าง ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตที่ต้องการใช้พื้นที่เพ่ือ

การเรียนรู้เป็นกลุ่ม รวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์มากข้ึน 

T2 Environmental: นิสิตและอาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้เองจากแหล่ง

ภายนอก ทำให้การใช้บริการลดลง และไม่สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้  
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T3 Economics: แนวโน้มการได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงทั้งงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ (ปี 65 

ไม่ได้รับการจัดสรร) และเงินรายได้ (จากค่าหัวนิสิต ป.ตรี 900 บัณฑิต 1,500 บ/คน/เทอม ปี 64 ได้รับ 

46,096,500 ปี 65 ได้รับ 45,917,800) เนื่องจากสถานการโควิด (มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ) 

 T4 Technology: การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรุนแรง ได้แก่ New Platform eg. 

searching p., knowledge p. socialization p., Mobile App, AI, AR, Automation. 

 T5 Laws: Cybersecurity, กฎหมายใหม่ PDPA, กฎหมายลิขสิทธิ์  

 T6 Social: New Customer need and want (Gen Z, New curriculum) 24Hr Services 
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ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลางกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เพื่อเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์หลัก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ศาสตร์/หลักสูตร/การจัดการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศ และ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 

(Excellent Academy) 

เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นฐานกำลังหลักแก่ประเทศ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และสร้างเครือข่ายศิษย์

เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  

(Excellent Academy) 

เพื่อให้งานวิจัย/นวัตกรรมมีคุณภาพสูงและ

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

เศรษฐกิจ สังคม  

และชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ

โลก (World Class University) 

กลยุทธ์ 

สำนักหอสมุดกลาง 

ตอบสนองความต้องการของ

คณาจารย์และนิสิต 
เป้าหมาย 

ผู้นำทางการศึกษา 

(Educational Leader) 
 

เป็นผู้นำในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน การวิจัยให้มีคุณภาพดี 

 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/

กิจกรรม 

สร้างและพัฒนาบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 

ตอบสนองความต้องการและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของคณาจารย์และนิสิต 

แผนการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 
แผนส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ 

แผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สนับสนุนการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยโดย

การจัดหาฐานข้อมูล SCOPUS 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

สนับสนุนการจัดทำหลักสูตร

สองภาษา/นานาชาติ 

โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ e-book 

   - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 

   - การจัดหาวารสาร  

   - การจัดหาฐานข้อมูล 

   - การแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ (Open Access) 

• โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 

• โครงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์ 

• โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

ห้องสมุด 

• พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยั 

เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่

มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์หลัก 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัย

มีระบบและกลไก

การบริหารงานที่มี

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 

สำนักหอสมุดกลาง 

สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อ

สร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เป้าหมาย 

องค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 

(High Performance Organization) 

บริหารด้วยธรรมาภิบาล พัฒนาระบบงานและบุคลากร 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ/

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

พันธกิจเพื่อสังคม 

(Social Engagement) 

เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการ

งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน

อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าอย่างมี

ความมั่นคงทางการเงิน 

เพ่ือให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและ

สมรรถนะ ตอบสนองต่อการ

บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

เพื่อขับเคลื่อน

ไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัย

อัจฉริยะ 

เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เติบโต

อย่างยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เติบโต

อย่างยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เติบโต

อย่างยั่งยืนและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) เป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบงานเพื่อการ

ให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

เพิ่มขีดความสามารถและ

สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาและปรับปรุง

ระบบ/กระบวนการทำงาน 

โครงการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

โครงการ

ห้องสมุดสีเขียว 

• โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

• โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

• โครงการบริการวิชาการ 

• โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

พัฒนาชีวิตการทำงาน 

• โครงการจัดการความรู้ • โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 9001: 

2015 
• โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรม 

การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี/ภาษา 
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แผนปฏิบัติการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

เป็นผู้นำในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน การวิจัยให้มี
คุณภาพด ี

ตอบสนองความต้องการ
ของคณาจารย์และนสิิต 
(service level 
agreement) 

พัฒนาการจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

แผนการจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ความสำเร็จของการจัดการ
ทรัพยากรที่จัดซื้อในรอบปีสามารถ
ออกให้บริการตามกำหนดเวลา 

ร้อยละ 80 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
 - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ebook 
 - การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ 
 - การจัดหาวารสาร  
 - การจัดหาฐานข้อมลู 

2. จำนวนรายการที่เพิม่ข้อมูลจาก
หลักสตูรใน SWU IR 

รายการ 120 การแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ (Open 
Access)     

3. การมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นิสิตในการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 90 กิจกรรมส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการเสนอซื้อ

หนังสือ/การบอกรับวารสาร/ฐานข้อมูลออนไลน์ 

(ผ่านระบบ CLBS ผ่านเว็บไซตห์้องสมุด และ

ผู้บริหาร/บรรณารักษ์ห้องสมุด) 
    

4. การมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นิสิตในการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศภาษาไทย 

ร้อยละ 50 

    5. หนังสือท่ีซื้อในปีงบประมาณมี

ความครอบคลุมกับสาขาวิชา 

ร้อยละ 60 

    6. ปริมาณการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึ้นตอ่
ปี 

ร้อยละ 10 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ภายใต้แผนส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

    7. ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง (Cost per 
Use) ของการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส ์

บาท 55  

สร้างและพัฒนาบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และส่งเสรมิทักษะ
ศตวรรษที่ 21 

ตอบสนองความต้องการ
และส่งเสรมิการเรียนรู้
ของคณาจารย์และนสิิต 
(service level 
agreement) 

การสร้างและพัฒนา
บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

แผนส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 

8. จำนวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เพื่อ

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการใช้

ห้องสมุด 

คน 400 โครงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และ

ประชาสมัพันธ์ 

  - กิจกรรมออกไปพบคณะ/หลักศูตร 

  - กิจกรรม Library meet up 

  - กิจกรรมแสดงนิทรรศการ 

โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู ้

  - กิจกรรมสรา้งแรงบันดาลใจ “Inspiration 

Talk & Share” 

  - กิจกรรมนิทรรศการสญัจรออนไลน ์

  - กิจกรรมสัปดาห์ ศ.ดร. สุดใจ – ผศ.ดร. มา

เรีย เหล่าสุนทร ออนไลน ์

  9. มีบริการใหม่ๆ  1 เรื่องต่อป ี บริการ 1 

    10. จำนวนคลิปวิดีโอส่งเสรมิการรู้

สารสนเทศและการใช้ห้องสมดุ 

เรื่อง 

(สะสม) 

20 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขา่วสารของ

ห้องสมุด 

  - แนะนำการใช้ห้องสมุด 

  - แนะนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

  - การเผยแพร่ข้อมลู/ความรู/้สาระที่คัดสรร 

  - แจ้งผลการดำเนินการของห้องสมุด 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

    11. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไดร้บั

ความรูผ้่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 

   
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

12. ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ

สำนักหอสมุดกลาง เพื่อให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลู

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

จำนวนข้อ

ร้องเรียนด้าน 

PDPA ของ

ห้องสมุด 

ไม่มีข้อ

ร้องเรียน 

การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    
13. ความสำเรจ็ในการใช้งานระบบ

สืบค้นสารสนเทศ (SWU 

Discovery) 

ระดับความพึง

พอใจ 

>=3.50  

    
14. ระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศ

ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก

เครื่องแม่ข่ายไม่สามารถทำงานได้

ตามปกติ (Down-time) ต่อป ี

ช่ัวโมง 2.5 ช่ัวโมง  

บริหารด้วยธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบงานและ
บุคลากร 

สร้างการรับรู้ ปลูก
จิตสำนึก และส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมด้านคณุธรรม
และความโปร่งใส เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

การส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ความสำเร็จในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

และส่งเสรมิคณุธรรมและความ

โปร่งใส 

ร้อยละ 90 รณรงค์และส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 

 เพิ่มขีดความสามารถและ
สมรรถนะของบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรที่
ส่งเสริมทักษะและ

บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
คาดหวังไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ร้อยละ 80 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

เพื่อให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและส่งเสริม
การดำเนินงานตาม
วิสัยทัศน์ 

บุคลากรสามารถเข้าสู่ระดับ
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

คน 2 

   
จำนวนบุคลากรที่สามารถใช้
เครื่องมือและอ่านข้อมูลได้ (การใช้ 
google analytic) 

คน 3 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   - กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นำระบบบริหารคณุภาพ 
(ISO 9001) เป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาระบบงาน
เพื่อการให้บริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

พัฒนาระบบงาน
ด้วยระบบบริหาร
คุณภาพ (ISO 
9001) 

แผนพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ/กระบวนการ
ทำงาน 

15. ผ่านการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 

ทางด้านบริการของห้องสมดุ 

(Surveillance audit) จากบริษัท  

ผ่านการ

รับรอง 

(Certificate) 

Certificate โครงการพัฒนาคณุภาพด้วย ISO 9001: 2015 

   ความสำเร็จในการปรับปรุง
กระบวนงานและพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ด ี

กระบวนงาน 5 โครงการพัฒนาคณุภาพด้วย ISO 9001: 2015 
โครงการจดัการความรู ้

    
16. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบ

บริหารจดัการงานในองค์กร (Odoo 

ERP) 

ร้อยละ 50 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   - กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    17. ความสำเรจ็ในการดำเนินงาน

ตามแผน/โครงการของห้องสมุด 

ร้อยละ 90 การติดตาม ประเมินผลสำเร็จจากการ

ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการสำนัก

หอสมุดกลาง 

 


