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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 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

สร้างความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นในทรัพยากร
สารสนเทศให้กับผู้ใช้ 

1.1 มีทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 

1.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อทรัพยากรสารสนเทศ 

4.20 1-1 โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศให้สอดคล้องกับการเรยีน
การสอนและการวิจยั 

จ านวนหลักสตูรที่มีการ
พบปะของบรรณารักษ์กับ
ประธานหลักสตูร 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการ, ห้องสมุด
องครักษ์, ฝ่ายบริการ 

1.2 มีทรัพยากร
สารสนเทศท่ีพร้อมใช้
งาน 

1.2.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของทรัพยากรที่ออก
ให้บริการตามก าหนดเวลา 

85    

 1.3 สร้างภาคีความ
ร่วมมือในการจดัหาและ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน 

1.3.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านห้องสมุดที่ยัง
ด าเนินการอยู ่

2 เครือข่าย 1-2 การสร้างภาคีความร่วมมือในการ
จัดหาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน เพิ่มจ านวนทรัพยากรใน 

SWU IR 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการ, ห้องสมุด
องครักษ ์

 1.3.2 จ านวนหลักสูตรที่
จัดเก็บทรัพยากรไว้ใน SWU 
IR 

อย่างน้อย 5 
หลักสตูร 

1-3 ร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนา
คลังสถาบัน 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบริการโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนารูปแบบการบริการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ 

2.1 สร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
 
2.2 การสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ที่ถึง
ผู้ใช้บริการทุกกลุม่ 

2.1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อบริการของห้องสมดุ 
 
2.2.1 จ านวนกิจกรรมการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

4.20 
 
 

10 

2-1 โครงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
  2-1.1 พัฒนาและประชาสัมพันธ์ 
curriculum guide  
  2-1.2 นิทรรศการแสดงหนังสือ 
  2-1.3 กิจกรรมพบปะพูดคุยคณะ/ส านัก/
สถาบัน 
  2-1.4 กิจกรรม Library meet up 
  2-1.5 กิจกรรม Book Delivery 
2-2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ 
  2-2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
สัญจร (2 ครั้ง ปสม. และองครักษ)์ 
  2-2.2 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ประจ าเดือน (ในลิฟต์, หน้าประตทูางเข้า, 
หน้าห้องน้ า) 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 - เพิ่มความคุ้มค่าของทรัพยากร 
 - สร้างความผูกพันของ
ผู้ใช้บริการต่อห้องสมุด 
  - สื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารห้องสมดุ 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 
หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
จัดการทรัพยากร 

    2-3 โครงการฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศ 
  2-3.1 กิจกรรมการสอนการรู้สารสนเทศ:
สอนการสบืค้น สอน และแนะน า การใช้ 
Endnote/Turnit-in 
  2-3.2 กิจกรรมผลิตสื่อส าหรับการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง 

 
- ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ85 
 
- จ านวนสื่อท่ีผลติเพื่อสอนการรู้
สารสนเทศ 5 เรื่องต่อป ี

 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
    2-4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารของห้องสมุดในเว็บไซต ์
  2-4.1 บรรณานิทัศน์หนังสือ /วารสาร   
  2-4.2 แจ้งข่าวสารของห้องสมุด การ
อบรม กิจกรรม ของห้องสมุด 

- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อการปชส. ไม่น้อยกว่า 4.00 
- review หนังสือ 80 ช่ือ/ต่อปี 
บทความ 40 ช่ือ/ต่อปี 
- ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 120 
ครั้ง/ต่อป ี

 

 2.3 พัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการ 

2.3.1 จ านวนนวัตกรรม
บริการ/บริการใหม ่
2.3.2 จ านวนสื่อออนไลน์ท่ี
ผลิตเพื่อสอนการรู้
สารสนเทศ 
2.3.3 ประสานงานกับ
หลักสตูรในการพัฒนา
รวบรวมแหล่งเรยีนรู้
ออนไลน์ตาม Subject อย่าง
มีระบบ (Moodle) 

2 นวัตกรรม/
บริการใหม ่

5 เรื่อง 
 
 

2 Subject 

2-5 กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมบริการ/
บริการใหม ่

เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ/
บริการใหม ่

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 2.4 พัฒนา/เพิ่มการ
เข้าถึงทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.1 ความพึงพอใจต่อการ
เข้าใช้เว็บไซต์ของห้องสมดุ 

ไม่น้อยกว่า 
4.00 

2-6 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
หอสมุดกลาง 

ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
ของห้องสมุด 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ 

 2.4.2 ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย* 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

2-7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศ 

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างไร้
รอยต่อ 

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีฯ 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

2.5 ปรับปรุงพื้นที่ 
Learning Space 
ส าหรับการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

2.5.1 มีการด าเนินงานการ
ปรับปรุงพื้นที่ส าหรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

1 2.8 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีส าหรับการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
2-9 โครงการห้องสมุดสีเขียว 

- มีแบบการก่อสรา้งที่พร้อม
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
- สามารถน าข้อมลูรายงาน
โครงการ SDG ของมหาวิทยาลัย
ได ้

งานอาคารสถานท่ี 
 
คณะกรรมการห้องสมดุสี
เขียว 
 

*ประสิทธิภาพการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หมายถงึ อัตราการ Down-time ที่กระทบต่อการให้บริการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไม่เกิน 1 เปอรเ์ซน็ต์ (ไม่เกิน 3.6 วันต่อปี) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรที่มีคณุภาพ
ก้าวสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

3.1 น าระบบบริหาร
คุณภาพ (ISO 9001) 
เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารงาน 

3.1.1 ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ได้รับการ
รับรอง 

3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 
9001: 2015 

สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์คุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

รองผอ.ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย
บริหารจดัการ,บริการ, 
ห้องสมุดองครักษ ์

 3.2 พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.1 มีการปรับปรุง
กระบวนงานและพัฒนาเป็น
แนวปฏิบัติที่ด ี

5 3-2 โครงการจัดการความรู ้
  3-2.1 การบริหารงบประมาณของส่วน
งาน 
  3-2.2 การเตรียมข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห ์

 
-บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนงาน 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 3.3 มีการบริหารจัดการ
ด้านการเงินท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.3.1 มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ภายในปี 
2564 

3-3 การติดตามการใช้งบประมาณ 
  3-3.1 แผนการใช้งบประมาณในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ร้อยละของการใช้งบประมาณ  
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ร้อยละ 
99 
 - งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 
80 

งานการเงิน, หัวหน้าฝ่าย
บริหารจดัการ 



วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
  3.3.2 มีการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงท่ี
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ครบ4ข้อตาม
เกณฑ์ 4 มิต ิ

3-4 การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งของแต่ละฝ่าย/กระบวนงาน 

การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงครบทุกฝ่าย
ฝ่าย 

หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 3.4 บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการร่วมกับชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน 

3.4.1 จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการที่จัดขึ้นในรอบป ี

2 3-5 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรยีนรู้ 
  3-5.1 กิจกรรมสัปดาห์ ศ. ดร. สดุใจฯ 
  3-5.2 กิจกรรมรับบริจาคโลหติ 
  3-5.3 กิจกรรมส่งเสรมิบรรยากาศการ
เรียนรู้ประจ าเดือน (DIY) 
3-6 โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
3-7 โครงการบริการวิชาการ 

บุคลากรมีจิตอาสาในการรับใช้
สังคม ร่วมถึงถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรูสู้่ชุมชน 

หัวหน้าฝ่ายบริการ, 
ห้องสมุดองครักษ ์

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
บุคลากรใหม้ี
ความก้าวหน้าและ
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

3.5.1 ร้อยละการส่งบุคลากร
เข้ารับการส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาชีพ 

95 3-8 โครงการบริหารทรัพยากรบคุคล 
  3-8.1 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ/
ทางด้านเทคโนโลยี/ภาษา 
  3-8.2 ศึกษาดูงาน ห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลฯ 

บุคลากรเข้ารับการส่งเสรมิและ
พัฒนา 

รองผอ.ฝ่ายบริหาร, 
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

  3.5.2 มีผลงานวิจัยหรือผล
การเลื่อนระดับของบุคลากร
สายปฏิบตัิการ 

1 3-9 โครงการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ในการท าวิจัย 

จัดอบรมให้ความรู้หรือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานวิจัย/
ผลงานท่ีผ่านการเลื่อนระดับ 

รองผอ.ฝ่ายบริหาร, 
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 

 

 


