แผนกลยุทธ์
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2559 - 2562

คำนำ
แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)
จัดทำขึ้นตำมนโยบำยของสำนักหอสมุดกลำงเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน โดยได้นำกรอบ
แนวคิดของแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 รอบ 6
เดือน และผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปี กำรศึกษำ 2556 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 รอบ 9
เดือน มำเป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)
แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) จะ
นำไปสู่กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี สำหรับกำรบริหำรหน่วยงำนในเชิงรุก ให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
และเสริมสร้ำงควำมแข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ
แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง จัดทำขึ้นโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกร โดยกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนกลยุท ธ์ เมื่อวันที่ 16 – 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 และได้นำเสนอคณะกรรมกำร
ประจำสำนักหอสมุดกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2558
สำนักหอสมุดกลำง ขอขอบคุ ณคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง ผู้บริหำร และบุคลำกรที่มี
ส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 –
2562) ฉบับนี้ ซึ่งเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีเพื่อพัฒนำสำนักหอสมุดกลำงให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้และรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตต่อไป

อำจำรย์สำโรช เมำลำนนท์
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดกลำง

แผนที่กลยุทธ์สำนักหอสมุดกลำง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562)
สำนักหอสมุดกลำงจัดกำรกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศแบบไร้รอยต่อ

วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศำสตร์

เป็นแหล่งทรัพยำกรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อ

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อ

ประสำนควำมร่วมมือกับ

กำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัยของมหำวิทยำลัย

ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และ

หน่วยงำนทั้งภำยในและ

เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ

วิจัย

ภำยนอกมหำวิทยำลัย

จัดบริกำรที่เป็นเลศเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนำและดูแลกำรเข้ำถึงคลังทรัพยำกร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์แก่นักวิชำกำรและสังคม

พันธกิจ

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรศึกษำ

ประสิทธิผล

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

ค้นคว้ำ และวิจัย
กำรบริกำรเชิงรุก

คุณภำพกำรบริกำร
ประสิทธิภำพ
พัฒนำองค์กร

พัฒนำสู่องค์กรคุณภำพ

กำรสอนทักษะกำรเรียนรู้

กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำร

สำรสนเทศ

เรียนรู้

ปรับปรุงด้ำนกำยภำพและสิ่ง

กำหนดนโยบำยและแผนกำร

ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้ง

อำนวยควำมสะดวก

วิจัย

ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

พัฒนำปรับปรุง

สร้ำงโครงกำรบน

โครงสร้ำงกำร

พื้นฐำนควำมรับผิดชอบ

ต่อเนื่องโดยนำระบบกำรประกัน

บริหำรงำน

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณภำพ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

พัฒนำกำรดำเนินงำนทุกพันธกิจอย่ำง

แลกเปลีย่ นเรียนรู้มำใช้ขับเคลื่อนงำน

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร

ปรับปรุงประสิทธิภำพ

ให้มีควำมก้ำวหน้ำและ

กำรบริหำรงบประมำณ

พร้อมรับกำรเปลีย่ นแปลง

และทรัพยำกร

แผนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดกลำง พ.ศ. 2559 - 2562
ปรัชญำ
แหล่งสำรสนเทศ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ปณิธำน
มุ่งมั่นให้บริกำรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำน ทันสมัย ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มี
ทักษะในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค่ำนิยม
WE CARE เรำใส่ใจให้บริกำร
W-will ควำมตั้งใจแน่วแน่ให้บริกำร
E-empathy ควำมเอำใจใส่ให้บริกำร
C-convenience ควำมสะดวกของบริกำร
A-accuracy ควำมถูกต้องของบริกำร
R-rapidness ควำมรวดเร็วของบริกำร
E-efficiency ควำมมีประสิทธิภำพของบริกำร
วิสัยทัศน์
สำนักหอสมุดกลำงจัดกำรกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศแบบไร้รอยต่อ
พันธกิจ
จัดบริกำรที่เป็นเลศเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนและวิจัย รวมทั้งพัฒนำและดูแล
กำรเข้ำถึงคลังทรัพยำกรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย เพื่อประโยชน์แก่นักวิชำกำรและสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. เป็นแหล่งทรัพยำกรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัยของมหำวิทยำลัย เพื่อเป็น
แหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัย
3. ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
4. พัฒนำสู่องค์กรคุณภำพ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำกำรบริกำรของห้องสมุดให้มีประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัยรวดเร็ว และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้
3. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำ
4. บริหำรงำนโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เหมำะสม

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)สำนักหอสมุดกลำง (ณ วันที่ 16 ก.ค. 58)
จุดแข็ง (S)
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรทำงำน มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำและก้ำว
ทันเทคโนโลยี
2. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำน และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยควำมเต็มใจ
3. บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
4. มีทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบและมีกำรจัดกำรให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำยช่องทำง
5. มีกำรรณรงค์ในด้ำนกิจกรรมกำรประหยัดพลังงำนที่เข้มแข็งและปรำกฏผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
6. ระบบห้องสมุดดิจิตอลที่เป็นมำตรฐำนสำกล
จุดอ่อน (W)
1. บุคลำกรขำดทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนไม่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนองค์กร
3. ควำมไม่พร้อมในกำรเตรียมกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
โอกำส (O)
1. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วทำให้สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรของ
ห้องสมุด
2. มีแนวทำงกำรประเมินคุณภำพที่เป็นทำงเลือกสำหรับองค์กร
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ
4. กำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน
อุปสรรค (T)
1. มีกำรเพิ่มขึ้นของสถำบันอุดมศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ทำให้จำนวนนิสิตใหม่ลดลง
2. ประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำมีจำนวนลดลง

กำหนดกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
ปัจจัยภำยนอก โอกำส (O)
1. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงรวดเร็วทำให้สำมำรถประยุกต์ใช้ใน
กำรให้บริกำรของห้องสมุด
2. มีแนวทำงกำรประเมินคุณภำพที่เป็น
ทำงเลือกสำหรับองค์กร
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ
ปัจจัยภำยใน
4. กำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน
จุดแข็ง (S)
กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก)
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
1. พัฒนำและสร้ำงเสริมสมรรถนะด้ำน
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน มีควำมพร้อม เทคโนโลยีห้องสมุดของบุคลำกร(S1,O1)
ที่จะพัฒนำและก้ำวทันเทคโนโลยี
2. เสริมสร้ำงกำรทำงำนเป็นทีม (S2,O2)
2. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำน 3. เสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร (S3,O2)
และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยควำมเต็มใจ
4. ให้บริกำรเชิงรุก
3. บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,O1,O4)
4. มีทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำย
6. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
รูปแบบและมีกำรจัดกำรให้สำมำรถเข้ำถึง (S5,O1,O2,O3)
ได้หลำยช่องทำง
7. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
5. มีกำรรณรงค์ในด้ำนกิจกรรมกำร
(S1,S2,S3,O1,O2)
ประหยัดพลังงำนที่เข้มแข็งและปรำกฏผล 8. บริหำรจัดกำรโดยใช้หลัก Cost
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
Effectiveness (S5,O2)
6. ระบบห้องสมุดดิจิตอลที่เป็น
9. กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
มำตรฐำนสำกล
สำรสนเทศ (S6,O1,O6)

อุปสรรค (T)
1. มีกำรเพิ่มขึ้นของสถำบันอุดมศึกษำทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ ทำให้จำนวน
นิสิตใหม่ลดลง
2. ประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำมี
จำนวนลดลง

จุดอ่อน (W)
1. บุคลำกรขำดทักษะภำษำเพื่อกำร
สื่อสำร
2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนไม่เอื้อต่อกำร
ขับเคลื่อนองค์กร
3. ควำมไม่พร้อมในกำรเตรียมกำรขอรับ
กำรจัดสรรงบประมำณ

กลยุทธ์ WT
(กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง)
1. พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
(W2,T1,T2)

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เชิงพัฒนำ)
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะภำษำ
และกำรสื่อสำร(W1,O4)
3. วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล
(W1,O1,O2,O3,O4)
6. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร
งบประมำณและทรัพยำกร(W3,O1)

กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เชิงรับ)
1. เพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกร(S1,T1)
2. พัฒนำกำรทำงำนเป็นทีม(S2,T1,T2)

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เป็นแหล่งทรัพยำกรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัยของมหำวิทยำลัย เพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

หน่วย
นับ
จำนวน

2559
1

1. พัฒนำเครื่องมือทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1.1 จำนวนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
นำมำใช้

2. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

2.1 ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละ >=10
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิตอล
2.2 ควำมสอดคล้องของ
ร้อยละ >=80
ทรัพยำกรสำรสนเทศกับตำรำ
หลักที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
3.1 จำนวนเพิ่มของบริกำรเชิงรุก กิจกรรม
1
หรือกำรตลำดห้องสมุด
3.2 ควำมพึงพอใจต่อบริกำรเชิง ร้อยละ >=85
รุก
4.1 จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ำ ร้อยละ
>=85
ร่วมกิจกรรม
4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ค่ำเฉลีย่ >=4.00
ผู้รับกำรฝึกอบรม

3. ให้บริกำรเชิงรุก

4. กำรสอนทักษะกำรเรียนรู้
สำรสนเทศ

เป้ำหมำย
2560 2561
1
1

โครงกำร/กิจกรรม
2562
1
- โครงกำรพัฒนำเครื่องมือทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

>=10

>=10

>=10

กำรพัฒนำและจัดหำอุปกรณ์และสื่อกำร
เรียนกำรสอน
>=95 โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศให้
สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน

>=85

>=90

1

1

1

>=85

>=85

>=85

>=85

>=85

>=85 โครงกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ

>=4.00 >=4.00 >=4.00

กิจกรรมบริกำรเชิงรุกหรือกำรตลำดห้องสมุด

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรศึกษำค้นคว้ำ และวิจัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

1. กำรปรับปรุงด้ำนกำยภำพ
หรือสิ่งอำนวยควำมสะดวก

1.1 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่ หรือ
สิ่งอำนวยควำมสะดวก

2. กำรส่งเสริมบรรยำกำศกำร
เรียนรู้

1.2 คะแนนควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
2.2 เพิ่มช่องทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพกับ
ผู้ใช้บริกำร

หน่วยนับ

2559
1

เป้ำหมำย
2560 2561
1
1

โครงกำร/กิจกรรม
2562
1
โครงกำรปรับปรุงพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
ค่ำเฉลี่ย >=4.00 >=4.00 >=4.00 >=4.00 กำรติดตำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ค่ำเฉลี่ย
ช่องทำง

>=4.00 >=4.00 >=4.00 >=4.00 โครงกำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้
1

1

1

1

กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำร

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
1.กำรประสำนงำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
1.1 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ควำมร่วมมือ

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
2559 2560 2561 2562
1 1
1
1
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน

จำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม
1.2 จำนวนภำควิชำ/สำขำวิชำ ที่มี ร้อยละ
100 100
กำรติดต่อประสำนงำน

100

100

กิจกรรมบรรณำรักษ์ประสำนงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำสู่องค์กรคุณภำพ
กลยุทธ์
1. พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำน
2. สร้ำงโครงกำรบนพื้นฐำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

3. พัฒนำกำรดำเนินงำนทุก
พันธกิจอย่ำงต่อเนื่องโดยนำ
ระบบกำรประกันคุณภำพ กำร
บริหำรควำมเสี่ยง และกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มำใช้
ขับเคลื่อนงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพประสิทธิผล

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์
- มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นทำงกำร
2.1 ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

หน่วยนับ
มี
ค่ำเฉลี่ย

2.2 กำรดำเนินกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.3 ระบบและกลไกกำรบริกำร
วิชำกำร
3.1 กำรดำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)
ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)
ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)

3.2 ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)
ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)
กระบวนงำน

3.3 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่
องค์กรเรียนรู้
3.4 กำรบริหำรจัดกำรแบบลีน
(Lean management)

2559

เป้ำหมำย
2560 2561


2562

โครงกำร/กิจกรรม

- วิเครำะห์อัตรำกำลัง
- ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
>=4.00 >=4.00 >=4.00 >=4.00 โครงกำรห้องสมุดสีเขียว
- 5ส
- กิจกรรมประหยัดพลังงำน
- จิตอำสำและพัฒนำสังคม
5
5
5
5
โครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5

5

5

5

โครงกำรบริกำรวิชำกำร

5

5

5

5

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

7

7

7

7

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

7

7

7

7

โครงกำรจัดกำรควำมรู้

1

1

1

1

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรแบบลีน
(Lean management)

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์

หน่วยนับ

2559
5

เป้ำหมำย
2560 2561
5
5

โครงกำร/กิจกรรม
2562
5
โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

4. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร
ให้มีควำมก้ำวหน้ำและพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง
5. กำหนดนโยบำยและแผนกำร
วิจัย

4.1 ระบบกำรบริหำรและกำร
พัฒนำบุคลำกร

ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)

5.1 มีกำรพัฒนำระบบและกลไก
ในกำรสนับสนุนกำรผลิต
งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพื่อ
พัฒนำสถำบัน

ข้อ(เกณฑ์
ประกันฯ)

5

5

5

5

โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรใน
กำรทำวิจัย

6. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
บริหำรงบประมำณและ
ทรัพยำกร

6.1 ร้อยละกำรใช้จ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน ในภำพรวม
6.2 ร้อยละกำรใช้จ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน งบลงทุน

ร้อยละ
(ก.พ.ร.)
ร้อยละ
(ก.พ.ร.)

96

96

96

96

แผนกำรใช้และติดตำมกำรใช้งบประมำณ

87

87

87

87

ภำคผนวก

แผนกำรดำเนินงำนกระบวนกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์
ข้อ
1

2

2

6

นำเข้ำวำระกำร
ประชุม
จัดทำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจุด ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ กรรมกำรประจำ
แข็ง-จุดอ่อน ควำมต้องกำรของผูม้ ีส่วนได้ส่วน 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562)
สำนักฯ วำระ
เสียภำยในและภำยนอก ผลกำรประเมินแผน
พิจำรณำ
กลยุทธ์และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำปีที่
ผ่ำนมำ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสำนัก
หอสมุดกลำงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ด้ำน
ผลผลิตปละผลลัพธ์ และค่ำเป้ำหมำย โดยกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกรในหน่วยงำน
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิ ำรประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี คณะกรรมกำร
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดตัวบ่งชี้
งบประมำณ พ.ศ. 2559
ประจำสำนักฯ และ
และค่ำเป้ำหมำยของแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
ผู้บริหำร วำระ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปี
พิจำรณำ
ถ่ำยทอดแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีสกู่ ำรปฏิบัติ ถ่ำยทอดแผนสูบ่ ุคลำกร จำก
ของบุคลำกร
กำรประชุมชี้แจง ผ่ำนเว็บไซต์
กำรประเมิน KPI รำยบุคคล
เป็นต้น
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของ
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัว คณะกรรมกำร
แผนปฏิบัติกำรประจำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง บ่งชี้อย่ำงน้อย 2 ครั้ง
ประจำสำนักฯ และ
ผู้บริหำร วำระ
พิจำรณำ
รำยละเอียด

แนวทำงกำรดำเนินงำน

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.













ข้อ

รำยละเอียด

นำเข้ำวำระกำร
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ประชุม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม คณะกรรมกำร

ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่ำง ประจำสำนักฯ และ
น้อยปีละ 1 ครั้ง
ผู้บริหำร วำระ
พิจำรณำ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
กรรมกำรประจำ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีตำม สำนัก วำระพิจำรณำ
ข้อเสนอแนะ
แนวทำงกำรดำเนินงำน

7 ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
หอสมุดกลำงเพื่อพิจำรณำ
8 นำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำสำนัก
หอสมุดกลำงไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
8 กำหนดคู่เทียบสมรรถนะและกำหนดสมรรถนะ กำหนดหน่วยงำนที่ใช้
กรรมกำรประจำ
หลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ เทียบเคียงสมรรถนะ ด้วย
สำนัก วำระพิจำรณำ
ของสำนักหอสมุดกลำง
วิธีกำรวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริกำรปละวิธีกำร
ปฏิบัติเพื่อนำผลกำร
เปรียบเทียบมำใช้ในกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรทำงำนของ
สำนักหอสมุดกลำง



ขั้นตอนกำรทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2562) ของสำนักหอสมุดกลำง
ขั้นดอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักหอสมุดกลำง ข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย
1. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร (เอกสำรประกอบ 1)
2. สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน และ
ผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง (เอกสำรประกอบ 2)
3. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 (เอกสำรประกอบ 3)
4. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 รอบ 9 เดือน (เอกสำรประกอบ 4)
ขั้นตอนที่ 2 ทบทวน ปรัชญำ ปณิธำน ค่ำนิยมหรือสมรรถนะหลัก(Core Competencies) วิสัยทัศน์
พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ โดยใช้ข้อมูลจำกขั้นตอนที่ 1 ประกอบกำรพิจำรณำ
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกลยุทธ์(ได้จำกกำร SWOT) ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ เป้ำหมำย และโครงกำร/
กิจกรรม ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562
ขั้นตอนที่ 4 แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. 2559
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรทบทวนและจัดทำแผลกลยุทธ์

เอกสำรประกอบ 1
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อบริกำรของสำนักหอสมุดกลำง
สำนักหอสมุดกลำงได้สำรวจควำมพึงพอใจต่อบริกำรของสำนักหอสมุดกลำง มีผู้ตอบแบบสอบถำม
จำนวน 483 คน จำแนกเป็น อำจำรย์ จำนวน 53 คน บุคลำกร จำนวน 70 คน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวน 80 คน และนิสิตระดับปริญญำตรี จำนวน 280 คน พบว่ำผู้ใช้มีควำมพึงพอใจต่อบริกำรของสำนัก
หอสมุดกลำงโดยรวมอยู่ในระดับมำก ( X =4.00) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ทุกด้ำน ตำมลำดับดังนี้ ด้ำนบุคลำกร ( X =4.06) ด้ำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ( X =3.99) ด้ำนสนับสนุน
กำรวิจัยและด้ำนบรรยำกำศในห้องสมุด ( X =3.98)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำผู้ใช้มีควำมพึงพอใจในระดับมำกทุกข้อ ตำมลำดับดังนี้ 1. บุคลำกร
ห้องสมุดมีควำมเชี่ยวชำญและสำมำรถตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ( X =4.13) 2. บุคลำกรห้องสมุดเต็มใจ
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ใช้ ( X =4.11) 3. เว็บไซต์ห้องสมุดมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและวิจัย
และมีฐำนข้อมูลสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุดที่ใช้ได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็ว ( X =4.09)
สำหรับข้อที่มีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุดคือ 1. ท่ำนสำมำรถร้องเรียน/แนะนำบริกำรได้หลำย
ช่องทำง ( X =3.83) 2. บรรยำกำศภำยในห้องสมุดจูงใจให้อยำกศึกษำค้นคว้ำ ( X =3.85) 3. มีสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ในสำขำวิชำ เพื่อกำรเรียนกำรสอน ( X =3.88)
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ห้องสมุดควรมีมำตรกำรที่เด็ดขำดเรื่องผู้ใช้ส่งเสียงดังรบกวนสมำธิผู้ใช้ท่ำนอื่นในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ แม้ว่ำจะมีกำรแบ่งโซนแล้ว แต่ยังมีกำรส่งเสียงดังเกินไป
- ควรขยำยเวลำเปิดให้มำกขึ้น / 24 ชั่วโมง หรือควรขยำยเวลเปิดวันเสำร์-อำทิตย์สำหรับ
นักศึกษำที่เรียนนอกเวลำรำชกำร
- ระบบกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศระบบใหม่ของห้องสมุดใช้งำนยำกกว่ำเดิม / หนังสือ
บำงเล่มแสดงสถำนภำพไม่ชัดเจน / ระบบยืมหนังสือหรือกำรตรวจสอบข้อมูลสมำชิกยังมีปัญหำอยู่
- ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนลิฟต์ใหม่
- อยำกให้ปรับบรรยำกำศให้สวยงำมและน่ำอ่ำน
- ควรมีไฟล์คู่มือกำรใช้งำนระบบกำรสืบค้นบนเดสทอปคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น / มีคลิป
วีดีโอแนะนำกำรใช้งำน / จัดอบรมแนะนำกำรสืบค้น
- กำรเชื่อมต่อ CL VPN จำกที่บ้ำนหลุดบ่อย / หำไฟล์สำหรับติดตั้ง Open VPN Clien for
windows ไม่เจอ
- ปลั๊กไฟหลำยแห่งชำรุดหลำยแห่ง เช่น บริเวณชั้น 6
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 เสนอ
ให้นำผลกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บริกำรมำชี้แจงผู้ใช้ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ

เอกสำรประกอบ 2
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร สำนักหอสมุดกลำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
รอบ 6 เดือน (ต.ค. 57 - มี.ค. 58)
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จำนวน 20 แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม มีงบประมำณในกำรดำเนินงำน 31,704,600 บำท เป็นงบประมำณแผ่นดิน 9,646,600
บำทและงบประมำณเงินรำยได้ 22,058,000 บำท
สรุปผลกำรดำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงกำร/กิจกรรม คือ
กำรติดตำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
โครงกำร/กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 18 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่
1. SAP 3 โครงกำรจัดทำ Life library และ e-library กิจกรรภำยใต้โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้ว คือ
- จัดหำระบบรับคืนหนังสืออัตโนมัติ
- เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำรสำนักหอสมุดกลำง
- เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยในอำคำรหอสมุด มศว องครักษ์
- เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไร้สำยภำยในอำคำรหอสมุด มศว องครักษ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
- หน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk) ชนิด SAS
- เครื่องสแกนภำพ (Scanner)
กิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร คือ ระบบผ่ำนเข้ำ-ออกห้องสมุดอัตโนมัติ
2. โครงกำรพัฒนำและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์ ผลกำรดำเนินงำน มีกำรจัดหำ
ทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ ไปแล้วเป็นเงิน 5,842,536.21 บำท จำกงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 6,000,000
บำท
3. โครงกำรบริกำรเชิงรุก/กิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด สำนักหอสมุดกลำงมีกำรจัดกิจกรรม 9
กิจกรรม และหอสมุด มศว องครักษ์ มีกำรจัดกิจกรรม 7 กิจกรรม
4. โครงกำรส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้วภำยใต้โครงกำรได้แก่
- จัดหำระบบเสียงตำมสำยภำยในอำคำร
- ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 44,000 BTU
- จัดหำโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนำดไม่ต่ำกว่ำ 48 นิ้ว
- แหล่งกำรเรียนรู้สัญจร
กิจกรรภำยใต้โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ได้แก่
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร
- ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนและเสียง
- ปรับปรุงห้องฝึกอบรม ชั้น 1 และพื้นที่บริกำรบริเวณ ชั้น 2

5. โครงกำรฝึกอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศ มีกำรจัดฝึกอบรมกำรสืบค้นให้กับ คณำจำรย์ บุคลำกร
และนิสิต จำนวน 137 ครั้ง
6. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและสังคม ดำเนินกำรแล้ว 7 กิจกรรม
7. โครงกำรบริกำรวิชำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตในวัยเกษียณอำยุ มีกำรจัดบรรยำยทำงวิชำกำร 2
เรื่อง
8. โครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำชีวิตกำรทำงำน ดำเนินกำรแล้ว 4 กิจกรรม
9. โครงกำรทบทวนและพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ของสำนักหอสมุดกลำง อยู่ระหว่ำงรวบรวมข้อมูล
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำรทบทวนและพัฒนำแผน
10. กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน นำกำรบริหำรจัดกำรแบบลีน (lean Management) มำใช้ใน
กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
11. โครงกำรประหยัดพลังงำน ดำเนินกำรแล้ว 3 กิจกรรม อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 2 กิจกรรม
12. โครงกำร 5ส มีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนที่กำหนด และยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2 กิจกรรม คือ กำรตรวจประเมินครั้งที่ 3 และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
13. โครงกำรจิตอำสำพัฒนำสังคม ดำเนินไปแล้ว 2 กิจกรรม คือหนังสือข้ำงเตียง และกิจกรรม ถัก
อุ่น ให้คลำยหนำว
14. SAP 41 โครงกำรผู้บริหำรพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดำเนินกำรแล้ว 4 กิจกรรม
15. โครงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสำนักหอสมุดกลำง มีกิจกรรมภำยใต้โครงกำรนี้ 10 กิจกรรม
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 7 กิจกรรม
16. โครงกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรในกำรทำวิจัย จัดอบรม "วิจัยไม่ใช่เรื่องยำก" แก่บุคลำกร
ห้องสมุด และเปิดโอกำสให้บุคลำกรเสนอหัวข้อวิจัยสถำบัน
17. แผนกำรใช้และติดตำมกำรใช้งบประมำณ มีกำรรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณทุกเดือน
18. แผนงำนกำรประกันคุณภำพของสำนักหอสมุดกลำง มีกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรที่กำหนดไว้
โครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินกำร 1 โครงกำร/กิจกรรม คือ โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและ
สังคม (งบ บก.) เนื่องจำกไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณในกำรดำเนินงำนจำก บก.
ผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกล
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติให้ควำมเห็นชอบแผนบริกำรวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2557 สำนักหอสมุดกลำง
อำจำรย์ดวงแข ศรีคุณ ได้ให้ข้อเสนอว่ำ ตู้นิทรรศกำรที่จัดหน้ำสำนักหอสมุดกลำง เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ควรนำไปจัดแสดงตำมโรงเรียนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมโครงกำร และคณะกรรมกำรฯ ได้ให้เสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ
2557 ต่อไป

กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2558
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติให้ควำมเห็นชอบสรุปกำรดำเนินกำรตำมแผน และติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน ประจำปี
กำรศึกษำ 2557 และคณะกรรมกำรประจำสำนักหอสมุดกลำง ได้เสนอแนะดังนี้ ตัวบ่งชี้ของแผนควรวัดผลที่
เกิดจำกกำรจัดกิจกรรม โดยให้นำผลของกำรจัดกิจกรรมมำกำหนดเป็นตัวชี้วัด

เอกสำรประกอบ 3
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2556
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในได้ดำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักหอสมุดกลำง ประจำรอบปีกำรศึกษำ 2556 ระหว่ำงวันที่ 28 – 31 กรกฎำคม 2557 ตำมรำย
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. และมศว (จำนวน 16 ตัวบ่งชี้) พบว่ำ ในภำพรวมของสำนัก
หอสมุดกลำงมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 4.73 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก โดยมีจำนวน 5
องค์ประกอบ (1, 4, 5, 7 และ 9) อยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก และจำนวน 2 องค์ประกอบ (6 และ 8) อยู่
ในเกณฑ์คุณภำพระดับดี

เอกสำรประกอบ 4
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 รอบ 9 เดือน
ตำรำง ส.1 ผลประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ สำนักหอสมุดกลำง ปีกำรศึกษำ 2557 (รอบ 9 เดือน)
ผลกำรดำเนินงำน

หน่วย
นับ

เป้ำหมำย

P

ข้อ

4.00

1.00

4.00

/

3.00

NA-1.9. มีบริกำรและทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียน
P
กำรสอน

ข้อ

4.00

1.00

4.00

/

4.00

NA-1.10. ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตและคณำจำรย์ต่อ
บทบำทของสำนักหอสมุดกลำงในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน

O

คะแนน 4.00

1,628.05 413.00 3.94

x

3.94

NA-1.11. ระดับควำมพึงพอใจของนิสิต อำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนวิชำกำรต่อบทบำทของสำนักหอสมุดกลำงในกำร
สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจยั

O

คะแนน 4.00

847.00

203.00 4.17

x

4.17

NA-4.1. กำรดำเนินกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

P

ข้อ

1.00

5.00

/

5.00

ตัวบ่งชี้คุณภำพ

ชนิดตัว
บ่งชี้

ตัวตั้ง

ตัวหำร ผลลัพธ์

บรรลุ คะแนน หมำย
เป้ำหมำย ประเมิน เหตุ

กำรผลิตบัณฑิต
NA-1.5. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรวิจัย

5.00

คะแนนเฉลี่ย (20.11/5)

4.02

กำรบริกำรวิชำกำร
NA-3.2. ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

P

ข้อ

4.00

1.00

3.00

x

คะแนนเฉลี่ย (3/1)

3.00
3.00

กำรบริหำรจัดกำร
NA-5.1. กระบวนกำรพัฒนำแผนเชิงกลยุทธ์

P

ข้อ

5.00

1.00

2.00

x

1.00

NA-5.2. ภำวะผู้นำของผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน

P

ข้อ

5.00

1.00

4.00

x

3.00

คะแนน 0.00

0.00

0.00

x

0.00

NA-5.3. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรระดับสูงของ
O
หน่วยงำน

0.00

ชนิดตัว
บ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

หน่วย
นับ

เป้ำหมำย

4.00

ตัวตั้ง

NA-5.4. ระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร

P

ข้อ

NA-5.5. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และ
ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัตงิ ำน

I

ร้อยละ 80.00

90.00

NA-5.6. ระดับควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

O

คะแนน 3.00

3.34

NA-5.7. ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง

P

ข้อ

6.00

NA-5.8. กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรเรียนรู้

P

ข้อ

NA-5.9. กำรส่งเสริมกำรใช้งำนวิจัยสถำบันเพื่อกำรพัฒนำ
หน่วยงำน

P

NA-5.10. กำรบริหำรจัดกำรแบบลีน (lean Management)

ตัวหำร ผลลัพธ์

1.00

บรรลุ คะแนน หมำย
เป้ำหมำย ประเมิน เหตุ

4.00

/

4.00

93.00

96.77

/

5.00

1.00

3.34

/

3.34

1.00

5.00

x

3.00

5.00

1.00

3.00

x

2.00

ข้อ

5.00

1.00

5.00

/

5.00

P

ข้อ

6.00

1.00

3.00

x

2.00

NA-5.11. กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงำน

P

ข้อ

5.00

1.00

3.00

x

3.00

NA-5.13. กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

P

ข้อ

5.00

1.00

4.00

x

4.00

คะแนนเฉลี่ย (35.12/12)

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (58.48/18)

2.95

3.25

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวน ปรัชญำ ปณิธำน ค่ำนิยมหรือสมรรถนะหลัก(Core Competencies)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ โดยใช้ข้อมูลจำกขั้นตอนที่ 1 ประกอบกำรพิจำรณำ
หลักกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (S)จุดอ่อน (W)
1. Man บุคลำกร รวมถึงผู้บริหำรขององค์กร
2. Money งบประมำณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
3. Material วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี
4. Management ระบบบริหำรจัดกำรทุกด้ำน เช่น กำรบริหำร
กำรเงิน พัสดุ งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล กำรประชำสัมพันธ์
เป็นต้น

ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (O)อุปสรรค (T)
1. สิง่ แวดล้อมทำงเศรษฐกิจ
2. สิ่งแวดล้อมทำงสังคม
3. สิ่งแวดล้อมทำงวัฒนธรรม
4. สิ่งแวดล้อมทำงประชำกรศำสตร์
5. สิ่งแวดล้อมทำงกำรเมือง
6. สิ่งแวดล้อมทำงด้ำนกฎหมำย
7. สิ่งแวดล้อมภำครัฐ
8. สิ่งแวดล้อมทำงเทคโนโลยี
9. แนวโน้มทำงกำรแข่งขัน
10. อื่นๆ เช่น ภัยธรรมชำติ ภูมิอำกำศ

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)สำนักหอสมุดกลำง
ปัจจัยภำยใน

ปัจจัยภำยนอก

จุดแข็ง (S)
Man บุคลำกร รวมถึงผู้บริหำรขององค์กร
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรทำงำน มี
ควำมพร้อมที่จะพัฒนำและก้ำวทันเทคโนโลยี (กลยุทธ์กำรพัฒนำ
และสร้ำงเสริมสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีห้องสมุดของบุคลำกร)
2. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำน และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยควำม
เต็มใจ ควำมสำมัคคี
3. บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
Material วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยี
5. มีทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบและมีกำรจัดกำรให้
สำมำรถเข้ำถึงได้หลำยช่องทำง
(โอกำส แสวงหำแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศจำกภำยนอก)
Management ระบบบริหำรจัดกำรทุกด้ำน
7. มีกำรรณรงค์ในด้ำนกิจกรรมกำรประหยัดพลังงำนที่เข้มแข็งและ
ปรำกฏผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (กลยุทธ์ ห้องสมุดสีเขียว)
8. ระบบห้องสมุดดิจิตอลที่เป็นมำตรฐำนสำกล
(กลยุทธ์ กำรบริกำรเชิงรุก)
จุดอ่อน (W)
1. บุคลำกรขำดทักษะภำษำเพือ่ กำรสื่อสำร
2. มีบุคลำกรที่กำลังจะเกษียณอำยุรำชกำร (โอกำส)
3. เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร
4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนไม่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่กำร
เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (กลยุทธ์ ปรับโครงสร้ำงองค์กร)
5. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ในกำรสร้ำงคู่มือองค์
ควำมรู้ที่หน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
6. ขำดกำรกำหนดนโยบำยหรือแผนกำรวิจัย ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยำว เพื่อให้งำนวิจัยที่ดำเนินกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน และต่อยอดพัฒนำงำนวิจยั อื่นๆ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
7. ควำมไม่พร้อมในกำรเตรียมกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ
(กลยุทธ์กำรหำผู้ร่วมงำน)

โอกำส (O)
1. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงรวดเร็วทำให้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำรของห้องสมุด
2. นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพทำให้หอ้ งสมุดต้องพัฒนำคุณภำพมำก
ขึ้น
มีแนวทำงกำรประเมินคุณภำพที่เป็นทำงเลือกสำหรับองค์กร
3. กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีทำให้ห้องสมุดสำมำรถ
ให้บริกำรผู้ใช้ได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทกุ เวลำ
4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและ
หน่วยงำนต่ำงๆ
5. กำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน
6. มหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุด
3. กำรออกนอกระบบของมหำวิทยำลัย

อุปสรรค (T)
1. นโยบำยจำกัดอัตรำกำลังคนภำครัฐ
2. มีกำรเพิ่มขึ้นของสถำบันอุดมศึกษำทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ
ทำให้จำนวนนิสิตใหม่ลดลง
3. ประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำมีจำนวนลดลง

กำหนดกลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
ปัจจัยภำยนอก โอกำส (O)
1. กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
รวดเร็วทำให้สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำรของห้องสมุด
2. มีแนวทำงกำรประเมินคุณภำพที่เป็น
ทำงเลือกสำหรับองค์กร
3. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ
ปัจจัยภำยใน
4. กำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียน
จุดแข็ง (S)
กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก)
1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
1. พัฒนำและสร้ำงเสริมสมรรถนะด้ำน
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน มีควำมพร้อมที่
เทคโนโลยีห้องสมุดของบุคลำกร(S1,O1)
จะพัฒนำและก้ำวทันเทคโนโลยี
2. เสริมสร้ำงกำรทำงำนเป็นทีม (S2,O2)
2. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรทำงำน
3. เสริมสร้ำงค่ำนิยมองค์กร (S3,O2)
และช่วยเหลือผู้ใช้ด้วยควำมเต็มใจ
4. ให้บริกำรเชิงรุก
3. บุคลำกรมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
(S1,S2,S3,S4,S5,S6,O1,O4)
4. มีทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบ 6. พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ(S5,O1,O2,O3)
และมีกำรจัดกำรให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำย
7. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ช่องทำง
(S1,S2,S3,O1,O2)
5. มีกำรรณรงค์ในด้ำนกิจกรรมกำรประหยัด 8. บริหำรจัดกำรโดยใช้หลัก Cost
พลังงำนที่เข้มแข็งและปรำกฏผลที่ชัดเจนเป็น Effectiveness (S5,O2)
รูปธรรม
9. กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ
6. ระบบห้องสมุดดิจิตอลที่เป็น
(S6,O1,O6)
มำตรฐำนสำกล
จุดอ่อน (W)
กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์เชิงพัฒนำ)
1. บุคลำกรขำดทักษะภำษำเพือ่ กำรสื่อสำร
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทักษะภำษำและ
2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนไม่เอื้อต่อกำร
กำรสื่อสำร(W1,O4)
ขับเคลื่อนองค์กร
3. วำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล
3. ควำมไม่พร้อมในกำรเตรียมกำรขอรับกำร (W1,O1,O2,O3,O4)
จัดสรรงบประมำณ
6. ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำร
งบประมำณและทรัพยำกร(W3,O1)

อุปสรรค (T)
1. มีกำรเพิ่มขึ้นของสถำบันอุดมศึกษำทัง้ ภำยใน
และภำยนอกประเทศ ทำให้จำนวนนิสติ ใหม่
ลดลง
2. ประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำมีจำนวน
ลดลง

กลยุทธ์ ST (กลยุทธ์เชิงรับ)
1. เพิ่มพูนประสิทธิภำพบุคลำกร(S1,T1)
2. พัฒนำกำรทำงำนเป็นทีม(S2,T1,T2)

กลยุทธ์ WT
(กลยุทธ์เชิงพลิกแพลง)
1. พัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
(W2,T1,T2)

