
 
รายงานผล 

โครงการสัมมนาประสิทธภิาพงานบรรณสารสนเทศ :  
การจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

วันที่ 15-16,19,22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1608 และ 1608/1  
ชั้น 6  ส่วนต่อเติม อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

และ  
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ ไอธารารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี    

 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวจ าเรียง จงเกาะกลาง 

ส านักบรรณสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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รายงานผลโครงการสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ :  
การจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)   
______________________________________________________________________________ 
 
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : การจัดท าแผนพัฒนาส านัก 
                   บรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
 

สถานที่จัด  ห้องประชุม 1608 และ 1608/1 ชั้น 6  ส่วนต่อเติม อาคารบริหาร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ไอธารารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 6 วัน  :  วันที่ 15-16, 19, 22 และ 24 – 25  สิงหาคม 2565   
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ขอรับทุนและหน่วยงาน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจ าเรียง จงเกาะกลาง 
 ผู้ขอรับทุน  : บุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ 57 คน   
 หน่วยงาน  : ส านักบรรณสารสนเทศ 
 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ความส าคัญของโครงการ  
 ส านักบรรณสารสนเทศได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาส านัก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนา 
บุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ซึ่งใกล้จะครบรอบระยะเวลาด าเนินการ และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่แผนพัฒนา
ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ที่ส านักได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการเป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานเบื้องต้นไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีแนวคิดและก าหนดกรอบ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ผ่านแผนปรับแต่งแปลงโฉมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 
2565-2569 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีประเด็นส่งผลต่อการด าเนินงาน การพัฒนางานและ
พัฒนาบุคลากรของส านัก ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของส านัก
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2570)  มีความชัดเจน สอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และความ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ส านักจึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร ให้กับบุคลากร เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในหลักการ
ของการจัดท าแผนดังกล่าว และเป็นแนวทางมาด าเนินการทบทวน/ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน/การพัฒนางาน/
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พัฒนาบุคลากรของส านัก โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายละเอียดแผนพัฒนาหน่วยงาน 
และแผนพัฒนาบุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาส านัก และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ  
5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้กับบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ 
 2.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการก าหนดประเด็นพัฒนางานของส านักบรรณสารสนเทศ  
ผ่านการทบทวนและจัดท าเป็นรายละเอียดแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570) ของส านักบรรณสารสนเทศ 
 

สรุปสาระความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนา   
การสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : การจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ และ

แผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย การ
แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิด การน าเสนอความคิดเห็นของกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และสรุปผลการสัมมนา 
ดังนี้  
 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “การจัดท าแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี และการถ่ายทอด

แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ (รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป) มีสาระส าคัญดังนี้  
 
 การก าหนดทิศทางของหน่วยงานประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) (ภาพอนาคตที่หน่วยงาน
อยากจะเป็นและไปให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทาย) พันธกิจ (Mission) กรอบในการด าเนินงานผ่านการจัดท าแผนที่ชัดเจน
อย่างมีเป้าหมายถึงสิ่งที่หน่วยงานปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตและพยายามให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมี
พ้ืนฐานจากแนวคิดหลักในการพัฒนาองค์การหรือหน่วยงาน ดังนี้ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ/หน่วยงาน 

การพัฒนาองค์การ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนไว้ล่วงหน้า เป็นการวัดประเมินค่าตัวเอง ที่ตั้ง
อยู่บนรากฐานของค่านิยมเกี่ยวกับมนุษย์โดยมีการน าเอาเทคนิคการพัฒนาองค์การเข้ามาใช้อย่างมีแผน  นอกจากนี้
ยังเกี่ยวพันกับกลยุทธ์และธุรกิจต่าง ๆ กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิผลขององค์การทั้งระบบให้ดีขึ้น 

ลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน ที่มุ่งแก้ไขปัญหา ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการท างานอย่างเหมาะสม เป็นส่วนประสานของกระบวนการบริหารหรือการจัดการ 
และเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่ต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในองค์การ อาจเป็นเรื่อง
เทคโนโลยี โครงสร้างขององค์การ ปัจจัยหรือระบบย่อยขององค์การ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้องค์การหลุดพ้นจาก
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ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตายตัว กระตุ้นให้ทุกคนในองค์การตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อองค์การร่วมกัน และช่วย
แก้ไขปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ไขเลย    

การพัฒนาองค์การถือเป็นการพัฒนาการท างานเป็นทีม ช่วยให้สมาชิกมีความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ช่วยให้เกิดความเต็มใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์การยังมีข้อจ ากัด
เรื่องต้องใช้เวลา และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
 
การจัดท าแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน  มีแนวคิด กระบวนการหรือข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาองค์กร 

• PMQA  (Public Sector Management Quality Award) 
2. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. แผนยุทธศาสตร์ 

• วงจรแผนยุทธศาสตร์  

• กระบวนการแผนยุทธศาสตร์  
4. แผนปฏิบัติการ 

• แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการ  
5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ   

 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ PDCA 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาองค์กรในส่วนของภาครัฐใช้เครื่องมือ/ระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ คือ การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : Public Sector Management Quality Award หรือ PMQA  เป็น
กระบวนการพัฒนาองค์กรภาคราชการ โดยน า “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” ที่ได้รับพัฒนาจาก
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติและส านักงาน ก.พ.ร. มาใช้กับระบบราชการ โดย PMQA มีจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญ ในเรื่อง
ของการน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความส าคัญกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การพัฒนาองค์กรด้วยแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ การบริหารและพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และการมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ  
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2. ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ องค์กรจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการจัดท าแผน

ดังนี้  
 
ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน  SWOT Analysis 
ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน ก าหนดวิสัยทัศน์  และทิศทางของ

หน่วยงาน 
เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร    ก าหนดกลยุทธ์ 
เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง เพ่ือไปจุดนั้น   แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 

จากประเด็นค าถามข้างต้นน าไปสู่ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ  
ขั้นการการวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) ขั้นการจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ขั้นการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน และข้ันการก าหนดแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) ขั้นการเตรียมการ การเตรียมการ (Project Setup) ด้วยการจัดตั้งคณะท างานรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพในประเด็นที่เก่ียวข้อง  

2) ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือให้รู้สภาพขององค์กร และสภาวการณ์ภายนอกว่าจะก าหนด

กลยุทธ์ขององค์กรอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และสอดรับกับบริบทขององค์กร  เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ 
รู้เขา รู้เรา จะท าให้โอกาสของความส าเร็จสูงขึ้น แบ่งได้ดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน  จุดแข็ง (Strengths : S) 

พิจารณาปัจจัยภายในองค์กร
เ กี่ ย ว กั บ ส่ ว น ดี  ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
ความสามารถศักยภาพส่วนที่ส่ง เสริม
ความส าเร็จ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
พิจารณาปัจจัยภายในองค์กรเกี่ยวกับ
ส่วนเสีย ความอ่อนแอ สิ่งที่ต้องพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุง ข้อจ ากัด ความไม่
พร้อม รวมทั้งประเด็นปัญหา 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

โ อ ก า ส  (Opportunities : O) 
สภาพแวดล้อมภายนอก มีสภาพเป็น
อย่างไร ส่งผลกระทบในทางบวก และจะ
สร้างให้เกิดโอกาสใดให้กับองค์กร 

 

ภั ย คุ ก ค า ม  (Threats :T) 
สภ าพแวดล้ อมภ ายนอก  ที่ เ ป็ น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิด
ผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อองค์กร 
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      การวิเคราะห์ SWOT Matrix   เป็นการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรจากผลการวิเคราะห์ SWOT   

 

 

 

 
 

3) ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ (Vision,Goals and Strategic 
Issues) ต้องการเป็นอะไรในอนาคต มีเป้าประสงค์และเป้าหมายอย่างไร มีประเด็นหลักท่ีส าคัญอะไรที่
ต้องได้รับการพัฒนา 

4) ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาหน่วยงาน (Strategies) ต้องท าสิ่งใด เพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรจุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนด 

5) ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) การน าแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ 

 
3. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

        แผนยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนที่
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  ภาพความส าเร็จขององค์กรที่องค์กรต้องการจะเป็นหรือปราถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เช่น 5 ปี 
(แสดงถึงองค์กรต้องการเป็นอะไรในอนาคต) 

พันธกิจ  สิ่งที่องค์กรจะต้องมีหรือต้องท าตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดขึ้นและประสบความส าเร็จ  (แสดงถึง
องค์กรต้องท าอะไร) 

เป้าหมาย  เป้าหมายหลักขององค์การที่ระบุกลุ่มเป้าหมาย หรือรู้รับบริการรวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับไว้
อย่างชัดเจนโดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ  (แสดงถึงองค์กรท าเพ่ืออะไร) 

ยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา   แนวทางหรือวิธีการที่องค์กรด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 
หรือทางเลือกที่ดีที่สุด ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่องค์กรได้ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จ  (แสดงถึงองค์กรมีวิธีการท าอย่างไร) 

แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
แผนภาพหรือแผนภูมิสรุปภาพยุทธศาสตร์ทั้งหมด โดยแสดงทั้งยุทธศาสตร์องค์กรที่มีความสัมพันธ์และ

ความเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนของแต่ละยุทธศาสตร์ในเชิงเหตุและผล อันจะก่อให้เกิดน าไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดไว้ด้วย 
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3.1 วงจรแผนยุทธศาสตร์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วยการด าเนินการตามล าดับหมุนเวียน 
ต่อเนื่องกันดังนี ้

     1) การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายใน/ ภายนอก 
     2) การวางแผนยุทธศาสตร์ 
     3) การด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
     4) การควบคุมและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
3.2 กระบวนการยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก การก าหนดยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (แผนงาน โครงการ งบประมาณ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 
การประเมินผลและควบคุมยุทธศาสตร์ (ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ) 

4. แผนปฏิบัติการ  
แนวทางการเขียนแผนปฏิบัติการเป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบ รายละเอียดที่ส าคัญ พ้ืนที่/สถานที่ด าเนินงาน 

วิธีด าเนินงานและค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เหตุผลความจ าเป็น และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือเป็นการหาค าตอบว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร 
เท่าไร ท าไปท าไม และหวังผลอะไร  

5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
ความส าเร็จในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากการด าเนินงานตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ก็จะท าได้ตรงประเด็นหรือ
การมีประสิทธิผล (Do the right thing) และการด าเนินการไดถู้กวิธี ประหยัด จะมีประสิทธิภาพ (Do things right) 
หากท าได้ครบทั้งสองส่วนก็จะประสบความส าเร็จ การด าเนินงานทีมี่แตป่ระสิทธิผลแต่ขาดประสิทธิภาพจะเป็นเพียง
การเอาตัวรอด (Survival)  หากการด าเนินงานมีประสิทธิภาพแต่ขาดประสิทธิผลก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง (Dead-
fast) และหากการด าเนินงานขาดท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะล้มเหลวอย่างช้าๆ (Dead-slow)  

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ PDCA  
ความส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ดีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับการน าแผนไปปฏิบัติได้

จริง ใหเ้กิดความส าเร็จ และแนวคิดหนึ่งที่เป็นกรอบในท าแผน น าแผนไปด าเนินงานอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วงจร PDCA ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก โดย Walter Shewhart มีอีก
ชื่อหนึ่งว่า วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือ วงจรชู ฮาร์ต (Shewhart Cycle)  ประกอบด้วย  

P - Plan การวางแผนระยะกลาง และแผนระยะสั้นประจ าปี ที่ถ่ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

D - Do การน าแผนไปปฏิบัติ  โดยการส่งผ่านเป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือไป
ด าเนินการต่อ 

C – Check การก ากับ ตรวจสอบและติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามรอบเวลาที่ก าหนด 

A – Act  การประเมินประจ าปี เพ่ือน าผลการประเมินไปสุ่การวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  
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การน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย
จ าเป็นต้องมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นตัววัดที่สามารถวัดและ
ประเมินไดเ้ที่ยงตรง ไม่ก่อให้เกิดความสับสน และเป็นตัววัดเหตุ และผล  
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ตัวอย่างตารางการเขียนแผนงาน/โครงการ 

 
 

ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 
  
 กิจกรรมที่ 1  การสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด : ทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักบรรณ
สารสนเทศ  ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ (ผู้อ านวยการส านัก 
บรรณสารสนเทศ)  มีร่างสรุปผลการระดมความคิดเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของหน่วยงานด้วย 
SWOT และการวิเคราะห์กลยุทธด้วย TOWS Matrix  ดังนี้  
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(ร่าง) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix เพื่อจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) 

 
SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 

1.  ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยให้เป็น Green Library 
2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เช่น คลัง
ปัญญาข้อมูลท้องถิ่น คลังข้อมูลสารสนเทศอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 
3.  พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้บริการห้องสมุด
ออนไลน์ 
4.  พัฒนาสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการที่
หลากหลาย 
5.  ขยายบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับทุก
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6.  พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
7.  จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาบริการ
ห้องสมุด/ สารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น การเปิดบริการ
ห้องสมุด 24 ชั่วโมง, มีสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริการ 
8.  ให้บริการ Open Access โดยใช้สื่อการศึกษาท่ี 
มสธ. ผลิตเอง 
9.  พัฒนาบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
10.  น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ เพ่ือลด
ข้อจ ากัดในการให้บริการ 
11.  พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital University 
12.  จัดให้มีบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเปิด 
(OER)  
13.  พัฒนา/ส่งเสริมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการเพ่ือรองรับการให้บริการ
ในระดับนานาชาติ 
2.  พัฒนาทักษะด้านการท าวิจัยของบุคลากร เพื่อ
พัฒนางานประจ า 
3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ เพ่ือส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและ
การบริการ 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรให้
ครอบคลุมและทั่วถึงทุกต าแหน่งงานเพ่ือให้รองรับการ
ปฏิบัติงานและให้บริการในยุคดิจิทัล 
5.  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อ
จัดบริการให้ตรงตามความต้องการ (focus group, 
voice of  customer) 
6.  พัฒนาบริการเชิงรุก จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ เช่น 
โดยใช้ทฤษฎี CRM เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ใช้ในการ
บริการห้องสมุด 
7.  ปรับปรุงระเบียบ/ประกาศห้องสมุด เพ่ือให้รองรับ
การบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย 
8.  พัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์งานบริการ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการ เช่น การจัดกิจกรรม 
online/ onsite, การใช้เครือข่าย, การวิเคราะห์
การตลาด, การท า MOU ระหว่างสถาบัน 
9.  มีส่วนร่วมในหลักสูตรของสาขาวิชา /ผลิตเอกสาร
การสอนชุดวิชา (subject librarian, course team) 
10. สร้างการรับรู้ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
ท้องถิ่น รวมถึงอัตลักษณ์ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
14.  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดเพ่ือให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 
15.  จัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมุดอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้
ทุกช่วงวัย (Universal Design) 
16.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนรู้เพ่ือ
เป็นห้องสมุดที่มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
17.  พัฒนาระบบ/สื่อการเรียนรู้สารสนเทศอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและข้อมูลท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
มหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกและตลอดเวลา  
18.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและข้อมูลท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 
 

ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
1.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุง
กระบวนงานร่วมกัน 
2.  จัดท าแผนรองรับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3.  พัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการที่หลากหลาย 
4.  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
5.  วางแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้มีทักษะและ
ความรู้ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  เร่งด าเนินการปรับโครงสร้างหน่วยงานเพื่อรองรับ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน 
2.  ปรับปรุงประกาศ/ระเบียบห้องสมุดเพ่ือรองรับ
พฤติกรรมผู้ใช้ในปัจจุบัน 
3.  ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 
4.  ผู้บริหารมีแนวนโยบายในการน าข้อมูลต่าง ๆ 
ภายในส านักมาประมวลผลและวิเคราะห์เพ่ือจัดท า
แผนการด าเนินงานเชิงรุก 
5.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลให้
เชื่อมโยงกัน 
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ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
6.  พัฒนาบริการสารสนเทศอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์
เพ่ือให้รองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
7.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนการสอนและทรัพยากร
สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
มาตรฐานและเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  
8.  พัฒนาบริการวิชาการและวิชาชีพด้าน
สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและข้อมูล
ท้องถิ่นโดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
 

6.  สนับสนุนการจัดหาและจัดการงบประมาณในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและข้อมูล
ท้องถิ่นเพ่ือให้บริการในยุคดิจิทัล 

 
 



(ร่าง) การประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
1.  บุคลากรมีจิตบริการสูง (service 
mind) มีมนุษยสัมพันธ์  
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) (เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
4.  บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเท่าทัน
ความก้าวหน้าเพ่ือปรับการท างานรองรับ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital University 
5. บุคลากรมีทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Multi-Function) และทักษะการท างาน
ที่หลากหลาย (Cross Function) 
6.  มีการบริหารจัดการเงินแบบโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาวิชาน้อย (12 สาขาวิชา) 
3. การสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
แต่ละกลุ่มยังไม่เพียงพอ 
4. ขาดทักษะด้านการพัฒนางานทางด้าน
วิชาการ/วิจัย 
5. ขาดทักษะด้านการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
6. การถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน 
หรือการถ่ายโอนงานไม่ทั่วถึง 
7. บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัยใหม่น้อย 
8. บุคลากรทาง IT ไม่เพียงพอ 
9. เว็บไซต์ภายในของหน่วยงานขัดข้องใน
การใช้บริการ 

1. นโยบายประเทศชาติและนโยบาย
มหาวิทยาลัยเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ 
2. มีช่องทางการขอรับจัดสรรงบประมาณ 
เช่น โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
ทุนพัฒนาบุคลาการและการวิจัย 
3. มีการขยายของแหล่งชุมชนบริเวณ 
รอบโดยรอบมหาวิทยาลัย ท าให้ห้องสมุด
สามารถเพ่ิมบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
4. มีกฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวกับการ
กระจายอ านาจส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่น เป็นโอกาสในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับ
สถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัด ในบทบาทที่ท้องถิ่นยังมีข้อจ ากัด  

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง 
2. มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
มากขึ้น เช่น PDPA ลิขสิทธิ์ จริยธรรมการ
วิจัย  
3. มีมาตรฐานและเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการที่ต้องปฏิบัติตามมากขึ้น เช่น 
CTS EdPEx 
4.  ความต้องการสารสนเทศของ
ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป ต้องการใช้
สารสนเทศและบริการในรูปดิจิทัลมากข้ึน 
5. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผัน
ผวนส่งผลต่อการวางแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
6. เทคโนโลยีส่วนท าให้บุคลากรขาดการ
ปฏิบัติสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการมาก
ขึ้น 
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สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
7. มีงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ งานโครงการและกิจกรรม
พิเศษ 
8. ได้รับงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณแผ่นดินในการจัดหา
ทรัพยากรประจ าปี 
9.  มีระบบกลไกก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานและการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน 
10 มีวัสดุ/อุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
11. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
และทรัพยากรสารสนเทศอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ที่จัดส าหรับผู้รับบริการให้
สามารถเข้าถึงได้ 
12. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน การจัดการให้สามารถ

10. วัสดุ/อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ยังมี 
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการให้บริการให้
มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
11. ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการยังมีน้อย เช่น  
e-Book 
12. การบริหารจัดการและบริการเชิงรุก 
ยังมีน้อย 
13. ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลง 
14. การท าวิจัยเพื่อการพัฒนาอยู่ระดับน้อย 
15. การพัฒนากลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์/การสื่อสารเชิงรุก/ทักษะ 
การสร้างสรรค์คอนเทนต์ในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ยังมีน้อย 
16. การพัฒนาทักษะด้านการตลาดยังมีน้อย 
17. ประกาศการใช้บริการห้องสมุด และ
ระเบียบการใช้ห้องสมุดไม่เอ้ือต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
18. ขาด บรรณารักษ์เฉพาะสาขา (Subject 
Librarian/Subject Specialists)  

5.  นโยบาย สปอว. ที่สนับสนุน
งบประมาณในการบอกรับฐานข้อมูล
ออนไลน์ส าหรับสถาบันการศึกษาใช้ข้อมูล
ร่วมกัน  
6.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ได้ให้ผู้พิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้จากสวัสดิการสิ่งอ านวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะและความ
ช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐเป็นโอกาสที่สถาบันจะ
ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มผู้พิการ
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
7. มีเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงเกิดข้ึนท าให้
กระตุ้นการเรียนรู้มากข้ึน 
8. มหาวิทยาลัยให้มีนโยบายการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
9. มีเครือข่ายห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เปิดโอกาสให้บุคลากร สบ. เข้าร่วม
กิจกรรม 
10. มีบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับชุมชนและท้องถิ่น 

7. ระบบ 3 มิติ ในการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความ
ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
การปฏิบัติงานล่าช้า 
8. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 
9. สถานการณ์ส าคัญโลก เช่น โรคอุบัติใหม่ 
ภัยธรรมชาติ สงครามระหว่างประเทศ 
เศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม 
10. นโยบายของรัฐบาล 
11.  นโยบายของ สปอว. ในการสนับสนุน
การบอกรับ ฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
สถาบันสถานศึกษาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการงบประมาณของห้องสมุด  
12. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่อาจส่งผล
ต่อนโยบายในแต่ละช่วง 
13. เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมมี
ความผันผวน ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาท่ี
เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลงเป็น
จ านวนมาก  
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สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและการ
ให้บริการ 
13. มีทรัพยากรสารสนเทศที่จัด
ให้บริการมีความหลากหลายรูปแบบ  
มีเนื้อหาที่ทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
14. มีอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้
ที่เป็นเอกเทศ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยที่
หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
15.  ที่ตั้งอาคารห้องสมุดอยู่ที่ท าเล
เหมาะสม หาง่าย  
16. มีการจัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมุด
อย่างเหมาะสม สะดวกในการให้บริการ
และการเรียนรู้  
17. มีพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับนนทบุรีศึกษา 
18. มีห้องสมุดศูนย์เครือข่ายที่เป็นแหล่ง
ให้บริการที่กระจายข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง 

19.  การสร้างการรับรู้ การเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศอยู่ในระดับน้อย 
20. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงยังอยู่ในระดับน้อย 
21. ข้อมูลต่าง ๆ ภายในส านักยังไม่มีการ
น ามาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อจัดท า
แผนการด าเนินงานเชิงรุก  
22. ขาดการน ากระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) กับห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในระดับชั้นน าของประเทศ 
เพ่ือการพัฒนางาน และการบริการที่เป็นเลิศ 

11. สังคมไทยให้ความส าคัญกับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบ 
ธรรมาภิบาลเพิ่มมากข้ึนเป็นโอกาสให้เกิด
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
12. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสใน
การจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยเพ่ิมมากข้ึน  
13. มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ท าให้สามารถรวบรวมและจัดการเพ่ือ
เผยแพร่เพ่ือบริการผู้ใช้ 
14. มีนโยบายการจัดการเรียนการสอน  
e-Learning เต็มรูปแบบ 
15. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาสื่อใน
รูปแบบใหม่ ๆ และเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้เรียน 
16. มีการขยายแหล่งชุมชนบริเวณรอบที่
ท าการมหาวิทยาลัยท าให้ห้องสมุด

14. อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินที่ผันผวนที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
15. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่
ลดลงส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรได้
ยากข้ึน 
16. ความต้องการในการเรียนรูปแบบ

ออนไลน์มากขึ้นท าให้สถาบันอุดมศึกษา

หลายแห่งเริ่มผลิตหลักสูตรออนไลน์อย่าง

เต็มรูปแบบมากข้ึน  

รูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ไม่
ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการยุคใหม่ 
17. ววิัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่

หลากหลาย ความก้าวหน้าที่รวดเร็ว 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรให้

สามารถรองรับความก้าวหน้าได้อย่าง 

เท่าทัน  

18. ระบบเครือข่ายขาดความเสถียร 
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สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
19. มีแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “สุโขทัยธรรมาธิราช
นิทรรศน์” (ที่เป็นนิทรรศการถาวร
เกี่ยวกับรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 9 ประวัติ
พัฒนาการมหาวิทยาลัย และนนทบุรี) 
20. มีเครือข่ายการให้บริการห้องสมุด  
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด 
(อาทิ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ 
ศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ  
มุม มสธ.) 
21 มีทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ครบถ้วน ทันสมัย ตรงตามความต้องการ 
(เช่น โปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์) 
22. มีทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน 
ที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
23. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้มีทรัพยากร 
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

มหาวิทยาลัยเพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับชุมชนท้องถิ่น และสังคม  
17. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ มสธ. มีการ
ระบุ corporate KPI  การเลื่อนต าแหน่ง
สายสนับสนุน 
18.  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ณ อาคาร
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.  
19.  อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม ่
20.  นโยบายของมหาวิทยาลัย (Library 
Node) 
21.  มีทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเปิด 
OER (Open Educational Resources) 
มากขึ้น  
22.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็น
โอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน
โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และเวลาใน
การศึกษา  
23. มหาวิทยาลัยมีการผลิตสื่อการเรียนรู้ได้
เอง 

19. เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเรว็ท าให้ขาด

งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ทันสมัย 

20. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา รวมไปถึง
ฐานข้อมูล และสารสนเทศในการให้บริการ
นักศึกษายังไม่เป็นระบบและครอบคลุม
ความต้องการของนักศึกษา 
21. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการ
คุ้มครองการผลิตเอกสารดิจิทัล 
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สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
24. มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท าให้
กระบวนการท างานมีความรวดเร็วขึ้น  
25. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุม
และเพียงพอตามหลักสูตรการเรียนการ
สอน (ตาม มคอ.) และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  
26. มีการพัฒนาเครื่องมือในการเข้าถึง
ทรัพยากรทรัพยากรสารสนเทศ 
27. มีการสร้างฐานข้อมูลในการ
ให้บริการ (เช่น CIP คลังสารสนเทศ) 
28. มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX ท าให้
สามารถสร้างระเบียนบรรณานุกรม
ออนไลน์ได้ 
29. มีความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุด
ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
30. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

24.  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา/
การอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
25.  การบูรณาการท างานร่วมกัน/การ
ท างานเป็นทีม 
26.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
27.  สังคมการเรียนรู้ผู้สูงวัย 
28.  กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถ
ใช้เป็นกรอบการให้บริการสารสนเทศ  
29.  พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 
30. พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 



18 
 

สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
31. มีการกระจายงาน การมอบหมาย
งานที่มีประสิทธิภาพ แบ่งภาระการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
32. มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดในที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือน าผลของการประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน  
33.  ส านักมีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
34.  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ควบคุม/ก ากับการปฏิบัติงาน 
35. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่จัดท าแผน ปฏิบัติ เก็บสถิติ ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
36. มีความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพ อาทิ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สมาคม
จดหมายเหตุไทย สถาบันพระปกเกล้า 
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สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
37. มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และปราชญ์ท้องถิ่น  
ที่คอยให้ค าแนะน างานด้านห้องสมุดและ
สารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
38. มีการบริการในรูปแบบ Onsite และ 
Online (การอบรม/แนะน าการศึกษา
ค้นคว้า/การออกแบบหลักสูตร/บทเรียน/
คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ) 
39. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลากหลาย 
40. มีการบริการน าส่งเอกสาร 
(Document Delivery)  
41. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ส่วนกลาง (ThaiLis) และข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 
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(ร่าง) การประเมินสภาพแวดล้อมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  (แยกตามมุมมอง) 

มุมมอง  
 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

 S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักศึกษา 

อาจารย์ 
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอก 

- มีงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้ง
การด าเนินงานตามภารกิจ
ห้องสมุด และตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่จัด
ให้บริการมีความหลากหลาย
รูปแบบ มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 
- มีการจัดท าช่องทางการให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถ
เข้าถึงและใช้ทรัพยากร
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์เต็มที่ เช่น 
ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ 12 สาขาวิชา 

- มีทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับ
น้อย 
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะ
ทางเทคโนโลยีน้อยท าให้ยังไม่
สามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ ที่
มีมาใช้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานตามภารกิจลดลง 
- ขาดการส ารวจการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 
- อาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการ
ท างานและการเรียนรู้ 
- การประเมิน/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการในระดับ

- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้รองรับเทคโนโลยี 
4.0 
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็นโอกาสในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยเพ่ิมมากขึ้น 
- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการ
ให้บริการให้สามารถเข้าถึง
ได้โดยไม่จ ากัดเวลา และ
สถานที่ 
- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
พัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ 
และเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารให้สอดคล้อง

- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้รองรับเทคโนโลยี 4.0 
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็นโอกาสในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยเพ่ิมมากขึ้น 
- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและการให้ 
บริการให้สามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลา และ
สถานที่ 
- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
พัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ ๆ 
และเพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่
หลากหลายของผู้เรียน 
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มุมมอง  
 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

 S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
- มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติใน
การสืบค้นสารสนเทศอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 
- มีท าเลที่ตั้งจุดศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัยที่สะดวกในการมา
ใช้บริการ 
- มีการขยายบริการห้องสมุด
นอกเวลาท าการ 

ฝ่าย/ศูนย์/หน่วยงานยัง
ด าเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง 
- พฤติกรรมของผู้รับบริการที่
เปลี่ยนไปและ 
มีความต้องการที่หลากหลาย
รูปแบบ 
- ระเบียบการใช้ห้องสมุดยัง
ไม่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
- ขาดการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผน
พัฒนาหน่วยงาน 
- นโยบายการบริหาร
เปลี่ยนแปลง 

กับความต้องการที่
หลากหลายของผู้เรียน 
- มีการขยายแหล่งชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยท า
ให้ห้องสมุดเพ่ิมบทบาทการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน 

- มีการขยายแหล่งชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยท า
ให้ห้องสมุดเพ่ิมบทบาทการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน 
- สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้อง
กับระบบการศึกษาทางไกล
ของ มสธ.  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

กระบวนการภายใน  - มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเข้าห้องสมุดที่
ทันสมัยเป็นประจ าทุกปี 
- มีช่องทางการเสนอแนะ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลาย 

- ขาดการส ารวจการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 
- การประชาสัมพันธ์ ห้อง
รัชกาลที่ 7 ให้หน่วยงานต่างๆ 

- สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้อง
กับระบบการศึกษาทางไกล
ของ มสธ.  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

- นโยบายของ สกอ. ในการ
สนับสนุนการบอกรับ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
สถาบันสถานศึกษาไม่
ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหาร
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มุมมอง  
 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

 S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
- มีการจัดท าช่องทางการให้
ผู้ใช้บริการห้องสมุด สามารถ
เข้าถึงและใช้ทรัพยากร
สารสนเทศได้สะดวกรวดเร็ว
และเกิดประโยชน์เต็มที่ เช่น 
ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศ 12 สาขาวิชา 
- การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เช่น มาตรฐาน RDA มาตรฐาน 
MARC21 ฐานข้อมูล 
หัวเรื่อง เป็นต้น 
- ใช้หลักการบริหารจัดการ
โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในรูปคณะท างาน 
และแบบประสานงานฝ่าย/
ศูนย์ 
- มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยยังไม่
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
- หน่วยงานหลักของการ
ปฏิบัติงานบางด้านไม่สามารถ
เป็นที่ปรึกษาและให้ความ
ชัดเจนในการด าเนินงาน 
- ขาดการวิเคราะห์สถิติการ
ท างานของบุคลากร เพื่อ
น ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของหน่วย 
- การประเมิน/ส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการในระดับ
ฝ่าย/ศูนย์/หน่วยงานยัง
ด าเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง 
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

จัดการงบประมาณของ
ห้องสมุด 
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 
ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
นโยบายการด าเนินงานของ 
มสธ. 
- อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรามีความผันผวนส่งผล
ต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- ทรัพยากรสารสนเทศมี
ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะฐานข้อมูล และ 
e-book 
- การประสานงานแก้ไข
ปัญหาของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมีความล่าช้า 
- ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
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มุมมอง  
 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

 S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
- มีการเก็บสถิติการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

การเงิน และ

งบประมาณ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

- มีระบบกลไกก ากับติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานและการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน 
- มีแหล่งงบประมาณส าหรับ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
3 แหล่ง คือ กองทุนลายสือ
ไทย 700 ปี งบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี และ
งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 
- มีแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปี 
- มีงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้ง
การด าเนินงานตามภารกิจ
ห้องสมุด และตามโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

- ระบบ 3 มิติ ยังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติ 
- งบประมาณที่ขอรับจัดสรร
ลดลงท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในแผนการด าเนินงานและ
แผนปฏิบัติราชการ 
- การใช้งบประมาณประจ าปี
มีความล่าช้า ควรเริ่มใช้
งบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม เป็นต้นไป 
- มีงบประมาณสนับสนุนการ
แปลงเอกสารให้เป็นดิจิทัลอยู่
ในระดับน้อย 
- บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจต่อกระบวนการด้าน
งบประมาณ การคลัง การ

- มหาวิทยาลัยมีนโยบาย
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้รองรับเทคโนโลยี 
4.0 
- การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เป็นโอกาส 
ในการจัดการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยเพ่ิม
มากขึ้น 
- ได้รับงบประมาณในการ
สร้างอาคารใหม่ทันตามการ
ขยายปริมาณของทรัพยากร
และการเปลี่ยนแปลงการ
ขยายตัวทั้งทางเทคโนโลยี 
ผู้รับบริการ  
- มีการขยายแหล่งชุมชน
บริเวณรอบที่ท าการ
มหาวิทยาลัย ท าให้

- นโยบายของ สกอ. ในการ
สนับสนุนการบอกรับ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ส าหรับ
สถาบันสถานศึกษาไม่
ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหาร
จัดการงบประมาณของ
ห้องสมุด 
- การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง 
ส่งผลต่อความต่อเนื่องใน
นโยบายการด าเนินงานของ 
มสธ. 
- อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรามีความผันผวนส่งผล
ต่อการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- ทรัพยากรสารสนเทศมี
ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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มุมมอง  
 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก 

 S (Strength) W (Weakness) O (Opportunity) T (Threats) 
- มีแผนการใช้งบประมาณ
และติดตาม/ประเมินผลตาม
แผนทุกเดือน 
- มีผลการด าเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณ
ที่ได้รับภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
- มีการติดตาม ประเมินผล 
การเงิน งบประมาณ พัสดุ 
- มีฐานข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง 
- มีการบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
- มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

จัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบใน
ระดับน้อย 
- งบประมาณในการ
ด าเนินงานตามภารกิจลดลง 
- ขาดการส ารวจการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 
- อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่
ได้รับจัดสรรมีคุณภาพไม่
ตรงที่ต้องการ 
- ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์
ส านักงานบางรายการไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน สร้าง
ปัญหาสุขภาพในระยะยาวกับ
บุคลากร 
- ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ 
ตลอดจนระบบสาธารณูปโภค
ของห้องสมุด 
ไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ใช้ 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เพิ่ม
บทบาทในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับชุมชนท้องถิ่น 
และสังคม 
- มีการขยายแหล่งชุมชน
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยท า
ให้ห้องสมุดเพ่ิมบทบาทการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชน 
 
 

โดยเฉพาะฐานข้อมูล และ 
e-book 
- การประมวลผลของระบบ
เครือข่าย บางครั้งเกิดความ
ขัดข้อง ไม่เสถียร ส่งผล
กระทบและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน 
- กฏ ระเบียบทางด้าน
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่เอ้ือต่อ
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาพัฒนาและใช้งาน 
เช่น การยอมรับการใช้
จ่ายเงินดิจิทัล หรือ Bit 
Coin เป็นต้น 
- ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
 



 

 
 กิจกรรมที ่2  กิจกรรมบรรยาย เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-
2570) และการถ่ายทอดแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ  วันที่  19 สิงหาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
พนมพัทธ์ สมิตานนท์ (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป) มีสาระความรู้ดังนี้  
 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2566-2570) และการถ่ายทอดแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ 

กรอบแนวคิด  ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน มาจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560   แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(2560-2564)   ไทยแลนด์ 4.0   ระบบราชการ 4.0   ข้าราชการไทย 4.0  กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(2551-2565)   กรอบแผนยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (2561-2580)  

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคลากร มสธ. แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย   

เป้าหมาย  มีแผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาและก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
1. พัฒนาบุคคลตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใน

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ประเภทบริหาร ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและวิชาชีพเฉพาะ ประเภททั่วไป 
2. พัฒนาบุคคลตามมาตรฐานแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่

จ าเป็น ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
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3. การพัฒนาที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน 7 ประเด็น ได้แก่  
ประเด็นที ่1 การเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้สถาบันสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม

ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน ศาสนา สถาบันการศึกษา 

       ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 

ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถใน

การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

               ประเด็นที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ดนตรี กีฬา สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
               ประเด็นที่ 5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย
เน้นทุกภาคส่วนร่วมในการสร้างเสริมคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี 
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ประเด็นที่ 6 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
ปลูกฝัง และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นที่ 7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศการ
ด าเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแก้วิกฤตที่มหาวิทยาลัยเผชิญทั้งในด้านธรรมาภิบาล และการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้คืนสู่สภาพปกติ พร้อมเผชิญความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต 

4. พัฒนาด้านการสรรหา การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และการรักษาบุคลากรไว้ เช่น การเตรียมการ
เรื่องค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนล่วงเวลา ค่าตอบแทน
อ่ืนๆ) หรือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ระหว่างการปฏิบัติงานและก่อนการเกษียณอายุราชการ (สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี สิทธิประโยชน์การลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร ลากิจ
ส่วนตัว ลาอุปสมบท การเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

การด าเนินการตามแนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามบริบทของมหาวิทยาลัยข้างต้นให้
บรรลุผลส าเร็จ หน่วยงานจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้ 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน  
แผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน ถือเป็นเครื่องมือหรือกรอบแนวทางในการด าเนินการของหน่วยงาน  

ที่ครอบคลุมการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การสรรหา การใช้ประโยชน์ การพัฒนา และการรักษา
บุคลากรไว้   

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน มีข้ันตอนดังนี้ 
-  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) เกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
-  วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์  
-  ก าหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
-  ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  
-  ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่บุคลากรของหน่วยงาน 
-  ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
-  จดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอ 

แนวทางแก้ไข 
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 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็น

รูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลเพ่ือพัฒนาความสามารถ  การสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
บุคลากรและผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการเติบโตในอาชีพ  

วัตถุประสงค์ของ IDP 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรยังคงรักษาระดับความรู้ ความสามารถ โดยผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมการ

พัฒนา บุคลากรรับผิดชอบความก้าวหน้าในการท างานโดยระบุความต้องการความรู้ และทักษะใหม่ๆ และกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา (Development Goal) โดยน า OKRs มาก าหนดเป็นเป้าหมาย

ในการจัดท า IDP เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา และ
บุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุน OKRs และประเมินเพ่ือการพัฒนา  
2.1  วิเคราะห์สมรรถนะเพ่ือสนับสนุน OKRs ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ 

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ครอบคลุม Key Result ที่ก าหนด (สมรรถนะ 1 ตัว อาจสนับสนุน Key Result มากว่า 1 ตัว 
มาสนับสนุนความส าเร็จ การวางแผนพัฒนา ควรค านึงถึงความส าคัญ ความจ าป็น และผลกระทบในการพัฒนา ) 

2.2  ประเมินระดับสมรรถนะเพ่ือการวางแผนพัฒนา 
   ระดับที่ 1  คือ เรายังขาดอยู่ และจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้งานเราส าเร็จ 
   ระดับที่ 2  คือ เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์อยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ถ้าได้รับ
เพ่ิมจะท าให้มีโอกาสความส าเร็จมากขึ้น 
   ระดับที่ 3  คือ เรามีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะพึงประสงค์อยู่แล้วสามารถปฏิบัติงานนั้น
ได้เลย และมีโอกาสให้เกิดความส าเร็จ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา โดยเลือกประเด็นในการพัฒนาที่มี
ความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จ และอยู่ในการประเมินสมรรถนะที่อยู่ในระดับที่ 1 เพ่ือให้ไม่มากหรือน้อย
เกินไป การเลือกประเด็นการพัฒนาควรเลือกประมาณ 2-3 สมรรถนะ เพ่ือช่วยให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาและ
เพ่ิมโอกาสความส าเร็จตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดแนวทางและวิธีในการพัฒนา โดยระบุเครื่องมือการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
ระยะเวลาในการพัฒนา เช่น หลักการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ และโมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10  
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ขั้นตอนที่ 5 การพูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคคล 

- พูดคุยเรื่องทั่วไป (ละลายพฤติกรรม) 

- สรุปและวิเคราะห์ competency ที่คาดหวัง 

- อธิบาย IDP ที่จัดท า 

- ท าข้อตกลงผลลัพธ์ของการพัฒนา 

- การสร้างแรงบันดาลใจ 
ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคลที่ก าหนด บุคลากรด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดย

มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตาม ก ากับ ดูแล และร่วมกันประเมิน  
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล 
 ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคคล โดยมีการท าข้อตกลง 

ผลลัพธ์ของการพัฒนาตั้งแต่กระบวนในขั้นตอนที่ 5 ซึ่งผลลัพธ์ความส าเร็จของแผนพัฒนารายบุคคลมิใช่ผลลัพธ์
ความส าเร็จของ OKRs รวมทั้งต้องระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการพัฒนาไม่ระดับความส าเร็จจะส าเร็จหรือไม่ หากไม่
ส าเร็จควรมีการวิเคราะห์ด้วยว่าสาเหตุที่ให้ไม่ส าเร็จและการปรับเปลี่ยนวิธีการ เครื่องมือ หรือปัจจัยที่จะท าให้
แผนพัฒนารายบุคคลประสบความส าเร็จ 
 

 กิจกรรมที่ 2.  การสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด : ทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนาบุคลากร 
ส านักบรรณสารสนเทศ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์ (ผู้อ านวยการ
ส านักบรรณสารสนเทศ) มีสาระความรู้ดังนี้  
 กระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของส านักบรรณสารสนเทศ   
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ โดยท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT 
Analysis) 
  2. การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน โดยการก าหนด วิสัยทัศน์  (Vision) และพันธกิจ (Mission)  
 3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญที่จะต้องมุ่งเน้น/ให้ความส าคัญเพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ โดยการก าหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
 4. การก าหนดเป้าประสงค์ส าหรับแต่ละประเด็น โดยการก าหนด เป้าประสงค์ (Goals)  
 5. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ โดยใช้ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) 
และเป้าหมาย (Target)  
 6. การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะท าเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยการก าหนดกลยุทธ์ (Strategies)  
 7. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิิบัติ โดยการท าแผนปฏิิบัติการ (Action Plan)  
 

 

 

 

 

 



(ร่าง) การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกรอบ HR Scorecard ใน 5 มิติ (ภาพรวม) 

มิติ  1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรของส านักมีการพัฒนา
ทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. มีการส่งเสริมบุคลากรเพ่ิมทักษะ
ความรู้ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม  

3. มีการวางแผนบริหารก าลังคน
ภายในฝ่ายและมีการวางแผนใน
การจัดการค าขออัตราก าลังของ
ส านัก  

4. มีการวางแผนถ่ายทอดและสอน
งานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  

5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

6. มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  

7. มีการกระจายงานให้เหมาะสม
กับอัตราก าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน 

1. ไม่มีแผนในการสร้างและพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับของส านักท่ี
ชัดเจน  

2. ไม่มีการสร้างแรงจูงใจ/ก าลังใจ  
แก่ผู้มีสมรรถนะสูงเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดในการท างาน  

3. ผู้ปฏิบัติงานมีทกัษะความรู้ใน
บางงานไม่ครอบคลุม 

4. ไม่มีแผนงานการพัฒนาบุคลากร
สู่ต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ
อย่างชัดเจน 

5. การส่งเสริมความผูกพันและการ
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงยังมีน้อย 

1. มีบุคลากรภายนอกท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริการ
ห้องสมุดท่ีสามารถมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรใน
ส านัก  

2. มีโอกาสน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
หรือเครื่องมือใหม่ ๆ (Tool) มา
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
นวัตกรรมการให้บริการ 

3. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีการ
วิเคราะห์งานที่จ าเป็นส าหรับการ
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณ/
ลาออก 

4. มีการสนับสนุนทั้งในด้าน
นโยบายและงบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร 

1. มหาวิทยาลัยมีการจ ากัด
อัตราก าลังทดแทนบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ 

2. ไม่มีแผนการถ่ายทอดงาน 
3. มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานไม่ครอบคลุม 
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มิติ  1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

8. มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

9. มีแผนพัฒนาบุคลากรส านัก
บรรณสารสนเทศ 

 

 

มิติ  2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

1. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ท างาน 

2. บุคลากรมีจิตบริการ และมี
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้พัฒนา/อบรม และแสดง
ศักยภาพในการท างาน 

1. การแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ที่
ยังไม่เป็นทางการ ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้า  
ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

2. สัดส่วนภาระงานกับจ านวนของ
บุคลากรไม่สมดุลกัน 

3. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้
ภาษา ต่างประเทศ  

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้อบรมตามความ
ต้องการ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนางานของส านัก 

2. มีเครือข่ายในวิชาชีพท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

3. มีพันธมิตรในการท างาน ท าให้
ได้เรียนรู้ และพัฒนางาน 

1. เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท าให้ต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ช่วงเวลาการฝึกอบรมไม่
สอดคล้องกับความต้องการ 

3. ระบบ/หน่วยงานหลักในด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
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มิติ  2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

4. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างานร่วมกัน และมีการ
ท างานเป็นทีม 

5. บุคลากรมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
ท างาน  

6. มีกองทุนของส านักท่ีช่วยในการ
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ 

7. บุคลากรมีการเรียนรู้งานร่วมกัน
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  

8. บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร
และทุ่มเทเสียสละให้กับงาน
ส่วนกลางของส านัก 

9. บุคลากรสามารถด าเนินงานตาม
ภาระกิจองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. บุคลากรที่สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีบริการที่ดี 
(service mind)   

4. ขาดการเตรียมความพร้อม
บุคลากรทดแทนผู้บริหารและ
ต าแหน่งส าคัญที่จะเกษียณ 

5. ขาดการกระตุ้นให้บุคลากรกล้า
แสดงความคิดเห็น 

6. การวางแผนการสื่อสารกับ
บุคลากรยังไม่รวดเร็วและ
คล่องตัว  

7. ไม่มีแผนการเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่ง/
แผนอัตราก าลัง/แผนความ
ต้องการบุคลากรทดแทนผู้
เกษียณที่ชัดเจน  

8. การแบ่งโครงสร้างของหน่วยงาน
ในปัจจุบันยังไม่ถูกต้องตาม
กฏหมาย/โครงสร้างหน่วยงาน
ยังไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน 
5. มีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่

ทันสมัยทั่วถึงบุคลากรทุกกลุ่ม 
6. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้

บุคลากรได้อบรมตามความ
ต้องการทั้งแบบ online/on-
site 

7. มีเครือข่ายในวิชาชีพท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี 

8. มีพันธมิตรในการท างาน ท าให้
ได้เรียนรู้ และพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วย
สนับสนุนการพัฒนาของ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยยังไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร 

 



33 
 

มิติ  2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

11. มีงบประมาณเพียงพอในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

12. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ช่วย
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ของส านัก 

 

 

มิติ  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

1. มีนโยบาย/แผนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลบรรจุอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ของ สบ.  

2. มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
ส านัก   

3. มีระบบควบคุมผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยตัวชี้วัดระดับ
บุคคล   

1. การบูรณาการความรู้ของ
บุคลากร 

2. เพ่ือถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 

3. การก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัด
ระดับบุคคลในแต่ละกลุ่มงานไม่
ชัดเจน 

4. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรไม่
ชัดเจน  

5. การติดตามวิทยาการใหม่ๆ ยังไม่
เท่าทัน 

1. มีแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ 

2. ที่จะสนับสนุนตามนโยบายเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย   

3. มีเครือข่ายที่สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับความรู้ที่
หลากหลาย   

4. มีนโยบายระดับประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรสู่ยุค Thailand 
4.0   

1. มสธ. ยังไม่มีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนต่อ
วิชาชีพของบุคลากร  

2. ทักษะภาษาต่างประเทศ/
นวัตกรรม 

3. นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลเปลี่ยนไปตามวาระ
ผู้บริหาร (อาทิ นโยบายการจ้าง
ลูกจ้างเหมาบริการ) 
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มิติ  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

4. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ   

5. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาชีพ/ต าแหน่งงาน 

6. มีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับส านัก และระดับ
มหาวิทยาลัย  

7. มีระบบควบคุมผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่มีประสิทธิผลด้วย
ตัวชี้วัดระดับบุคคล   

 
 

6. การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ (Tacit 
Knowledge) จากบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการยังมีน้อย 

 
 

5. มีนโยบายของมหาวิทยาลัยให้
ไปสู่ Digital University  

6. มีกิจกรรม/โครงการที่เร่งด่วน
เกิดข้ึน 

7. ในระหว่างปีงบประมาณท่ีมิได้
คาดหมายไว้ก่อน (ย้ายจาก
อุปสรรค) เหตุผลเป็นโอกาสใน
การแสดงความสามารถของ
บุคลากรในส านัก 

8. มีแหล่งวิทยาการใหม่ทั้งแบบ 
online/on-site ให้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

9. มีแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณท่ีจะสนับสนุนเพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย   

10. มีเครือข่ายที่สนับสนุนให้
บุคลากรได้รับความรู้ที่
หลากหลายและครอบคลุมพันธ
กิจต่างๆ  
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มิติ  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

11. มีนโยบายระดับประเทศในการ
พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

 
 

 

มิติ  4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

1. มีระบบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   

2. มีระบบการตัดสินใจเชิงบริหาร
ตามสายงานบังคับบัญชาตาม
หลักคุณธรรม นิติธรรม สิทธิ
มนุษยชน และความโปร่งใส   

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
และตรวจสอบได้ 

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง ตามความประสงค์อย่าง
เสมอภาค 

1. ขาดแนวปฏิบัติด้านการจัดการ
บุคลากรด้านวินัย คุณธรรม นิติ
ธรรม และความโปร่งใสที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร   

2. ตัวชี้วัดบางการปฏิบัติงาน
ประเภทไม่สามารถวัดได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

1. มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ การ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
พนักงานลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

2. มีกฎหมายปกครองรองรับใน
กรณีท่ีบุคลากรไม่ได้รับความเป็น
ธรรม 

3. มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร/
โอกาสทบทวนตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

4. มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ

1. บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมมาก
ขึ้นท าให้ไม่สามารถจัดสรร
เวลาในการเข้ารับการอบรม 
บางกิจกรรม 

2. แผนพัฒนาบุคลากรของ 
มสธ. ยังไม่ชัดเจน  

3. มีกฎหมายปกครองรองรับ
ในกรณีที่บุคลากรไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมเฉพาะกลุ่ม
บุคลากร 

4. มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม
ระหว่างรอบประเมิน 



36 
 

มิติ  4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

5. มีการก าหนดตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) 

6. มีระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร   

7. มีการด าเนินงานตามนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(ITA) ทั้งในด้านความพร้อมรับ
ผิด และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

8. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ

แสดงความคิดเห็น ร้องเรียนและ

ตรวจสอบได้ 

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย 

5. มีหน่วยงานที่ช่วยพิจารณาและ
วินิจฉัยความผิดทางกฎหมาย
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและ
หนว่ยงาน (อาทิ กองกฎหมาย 
มสธ. ศาลปกครอง)  

6. มีนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ITA) 
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มิติ  5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) O (โอกาส) T (อุปสรรค) 

1. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการท างาน 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้
พัฒนา/อบรม และแสดงศักยภาพ
ในการท างาน 

3. บุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีในการ
ท างานร่วมกัน และมีการท างาน
เป็นทีม 

4. มีกองทุนของส านักที่ช่วยในการ
สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ  

5. บุคลากรมีจิตบริการ และมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพ 

6. สวัสดิการท่ีรองรับ 
7. มีสวัสดิการสนับสนุนคุณภาพชีวิต

ของบุคลากร (อาทิ เงินกองทุน
ครอบครัว สบ.) 

1. การแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ท่ียัง
ไม่เป็นทางการ ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้า  

2. ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
3. ขาดการเตรียมความพร้อม

บุคลากรทดแทนผู้บริหารและ
ต าแหน่งส าคัญที่จะเกษียณ 

4. ภาระทางเศรษฐกิจ 
5. สุขภาพ 
6. การจัดสรรเวลาและสร้างความ

สมดุลระหว่างเวลาท างานกับ
เวลาชีวิตยังไม่ชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้อบรมตามความ
ต้องการ 

2. มีเครือข่ายในวิชาชีพท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี 

3. มีพันธมิตรในการท างาน ท าให้ได้
เรียนรู้ และพัฒนางาน 

4. มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากขึ้น 
5. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย Green 

University 
6. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการรองรับ

สถานการณ์ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

7. การเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นตาม
ต าแหน่งงาน 

8. มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
อาทิ รถรับ-ส่ง ห้องพยาบาล 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพ 

1. สัดส่วนภาระงานกับจ านวนของ
บุคลากรไม่สมดุลกัน 

2. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้อบรมตามความ
ต้องการ แต่จ ากัดในสายวิชาชีพ 

3. ทักษะ ความรู้ ความสามารถใน
การขอเข้าสู่ต าแหน่งสูงขึ้นตาม
ต าแหน่งงาน 

4. ขาดการส ารวจความผูกพันของ
บุคลากรกับองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

5. สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มี
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและการ
ท างาน อาทิ ต้องหยุดปฏิบัติงาน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าได้รับเชื้อ 
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(ร่าง) การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ด้วย TOWS  Matrix  ของส านักบรรณสารสนเทศ (ภาพรวม) 

มิติ SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
มิติ  1  ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. น านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานห้องสมุดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการห้องสมุด 

1. จัดท าแผนเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตาม
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

2. จัดท าแผนในการสร้างและพัฒนาบุคลากรของส านักโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ 

 3. น าบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงขององค์กรมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
บุคลากรขององค์กร 

3. การวิเคราะห์อัตราก าลังรอบ 2 ป ี

 4. ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมห้องสมุด 
(โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เช่น การประกวดการสร้าง
นวัตกรรมห้องสมุด /การจัดการความรู้ เช่น การสร้างนวัตกรรม) 

 

 5. ส่งเสริมการใช้บริการเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน  
 6. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมและน าเสนอนวัตกรรมระหว่าง

เครือข่ายห้องสมุด 
 

 7. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร สร้างเทคโนโลยีการบริการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ 

 

 8. การจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 2 ปี 
 

 

มิติ  2  ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. ส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมห้องสมุด 
(โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เช่น การประกวดการสร้าง
นวัตกรรมห้องสมุด /การจัดการความรู้ เช่น การสร้างนวัตกรรม) 

1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย 
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มิติ SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 2. ส่งเสริมการใช้บริการเครือข่ายห้องสมุดร่วมกัน 2. จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 
 3. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมและน าเสนอนวัตกรรมระหว่าง

เครือข่ายห้องสมุด 
3. จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่ง

ผู้บริหารและต าแหน่งส าคัญท่ีจะเกษียณ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร สร้างเทคโนโลยีการบริการให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ 
4. จัดท าแผนฝึกอบรมเป็นช่วงเวลาตามสถานการณ์ 

 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายวิชาชีพเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนางาน 

 

 7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมตามความต้องการ  
 8. การจัดท าโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 
 

มิติ 3  ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านจัดท าสารสนเทศดิจิทัล 1. จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากรุ่นสู่รุ่นครอบคลุม
ทุกกลุ่มงาน 

 2. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม โครงการพัฒนาห้องสมุดท่ี
หลากหลาย 

2. ก าหนดการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะทางวิทยาการใหม่ 

 3. มีนโยบายด้านการบริหารบุคคลที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโดยใช้ความร่วมมือเครือข่าย 

3. การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร/ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน 

 4. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ร่วมกัน 

4. ก าหนดการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะทางวิทยาการใหม่ 
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มิติ SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 5. ก าหนดตัวชี้วัดทางวิชาชีพรายบุคคล  
 6. ก าหนดตัวชี้วัดทางวิชาชีพรายบุคคล  
มิติ  4  ความพร้อมรับ
ผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

1. สื่อสารท าความเข้าใจ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรม นิติธรรม สิทธิมนุษยชน และ
ความโปร่งใสให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

1. สร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดการบุคลากร ด้านวินัย คุณธรรม 
นิติธรรมและความโปร่งใสที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติราชของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แบบเป็น
ธรรม 

2. ปรับวิธีการประเมินตัวชี้วัดที่ไม่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล 3. ปรับวิธีการประเมินตัวชี้วัดที่ไม่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   
มิติ  5  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

1. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมห้องสมุด 
(โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร เช่น การประกวดการสร้าง
นวัตกรรมห้องสมุด /การจัดการความรู้ เช่น การสร้างนวัตกรรม/
น าไปเขียน ) 

1. สร้างความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดสรร 

 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายห้องสมุด 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการบริการ  

 3. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุดมศึกษา 3. สร้างความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัย
จัดสรร 

 4. อบรมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐาน Green 
Library 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริม ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการบริการ  
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มิติ SO Strategy (กลยุทธ์เชิงรุก) WO Strategy (กลยุทธ์เชิงแก้ไข) 
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเครือข่ายวิชาชีพมาพัฒนาการด าเนินงานของห้องสมุด 
 

 6. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด/ 
สารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น การเปิดบริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง, มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริการ  

 

 7. พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงาน  
 8. พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม  
 9. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่

สูงขึ้น 
 

 10. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด/ 
สารสนเทศทุกรูปแบบ เช่น การเปิดบริการห้องสมุด 24 ชั่วโมง, มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริการ  

 

      12.พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงาน  
 13. พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม  
 14. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่

สูงขึ้น 
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มิติ ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
มิติ  1  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. มีการสอนงานภายในหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทน
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

1. จัดท าแผนบริหารอัตราก าลังเพ่ือรองรับบุคลากรที่ใกล้เกษียณ 
 

 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในการปฏิบัติงาน 2. จัดท าแผนการบริหารบุคลากรเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและ
สร้างขวัญก าลังใจในการท างานและกระตุ้นให้บุคลากรกล้า
แสดงความคิดเห็น 

 3. จัดท าแผนบริหารก าลังคนเพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ 3. การวิเคราะห์อัตราก าลังตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 4. จัดท าแผนการถ่ายทอดงาน 4. การวิเคราะห์อัตราก าลังตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 5. มีจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย 
 

 6. มีจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังปัจจุบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 

 

มิติ  2  ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย Digital University 

1. การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร/ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน 

 2. จัดท าแผนบริหารงานเชิกรุกให้บุคลากรได้พัฒนา/รับการอบรมและ
แสดงศักยภาพในการท างาน 

2. การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร/ปรับปรุงแก้ไข
กระบวนงาน 

 3. จัดท าแบบส ารวจการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

 

 4. จัดท าแบบส ารวจการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 
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มิติ ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
มิติ 3  ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 1. เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้สู่ยุคดิจิทัล 4.0 

 1. ก าหนดการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะทางภาษา/นวัตกรรม 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ให้ความส าคัญในสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด และสนับสนุนการด าเนินงานของ
ห้องสมุด 

  3. จัดท าแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะทางภาษา/
นวัตกรรม 

 2. ก าหนดการศึกษาเพ่ิมเติมทักษะทางภาษา/นวัตกรรม 3. จัดท าแบบส ารวจความต้องการฝึกอบรมทักษะทางภาษา/
นวัตกรรม 

4.  
มิติ  4  ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 1. จัดท าแผนการท างานรองรับตัวชี้วัดระหว่างรอบประเมิน 

 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามภาระงานที่
ได้รับผิดชอบ และการด าเนินงานของห้องสมุด 

2.  จัดท าแผนการท างานรองรับตัวชี้วัดระหว่างรอบประเมิน 

 3. จัดท าแผนรองรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติมระหว่างรอบประเมิน  
 4. จัดท าแผนรองรับตัวชี้วัดเพ่ิมเติมระหว่างรอบประเมิน  
มิติ  5  คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยทุกกลุ่มงาน 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 
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มิติ ST Strategy (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) WT Strategy (กลยุทธ์เชิงรับ) 
 2. เพ่ิมทักษะและให้ความรู้ด้านสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน

ของห้องสมุดโดยการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 

 3. พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นใน
แต่ละต าแหน่งงาน 

 

 4. จัดท าการส ารวจความผูกพันกับองค์กร  
 5. พัฒนาทักษะ ความรู้ที่เหมาะสมกับการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นใน

แต่ละต าแหน่งงาน 
 

 6. จัดท าการส ารวจความผูกพันกับองค์กร  
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 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด การน าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย  
การสรุปผลการสัมมนา และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ดังนี้ กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานของส านัก 
บรรณสารสน เทศ   สรุ ปและน า เสนอผลการสั มมนากลุ่ มย่ อยระดมความคิ ดการจั ดท า แผนพัฒนาส านั ก 

บรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมพลังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ส านักบรรณ
สารสน เทศ  สรุปและน า เสนอผลการสั มมนากลุ่ มย่ อยระดมความคิดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส านัก  

บรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สรุปภาพรวมผลการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดการจัดท าแผนพัฒนางาน 
และแผนพัฒนาบุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ณ ไอธารา
รี สอร์ท  แอนด์สปา จั งหวัด เพชรบุ รี  โดย  รองศาสตราจารย์ กฤติ กา  จิ ว าลั กษณ์  (ผู้ อ านวยการส านั ก  
บรรณสารสนเทศ) มีสาระความรู้จากการระดมความคิดของบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ในการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสู่การจัดท าแผนพัฒนาส านัก
บรรณสารสนเทศและแผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ต่อไป สรุปผลดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
1.  ส านักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดและศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  ส านักบรรณสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริการ
ชุมชนและสังคม 
3.  ส านักบรรณสารสนเทศเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบริการเพ่ือ
การศึกษาตลอดชีวิต 
4.  ส านักบรรณสารสนเทศเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นการบริการชุมชนและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือการศึกษาทางไกล 
พันธกิจที่ 1 
1.  แสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
2.  แสวงหา พัฒนา บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการสนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล 
4.  แสวงหา พัฒนา และจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่  2 
1.  จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศแก่ผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการศึกษาของ
สังคมอย่างยั่งยืน 
2.  จัดบริการสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.  จัดบริการเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคน 
4.  จัดบริการห้องสมุดและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
การวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคม 
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พันธกิจที่ 3 
1.  สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป 
2.  พัฒนาและบริการสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.  จัดบริการสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับประวัติ พัฒนาการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย 
พันธกิจที่ 4 
1.  มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.  เป็นศูนย์กลางเพ่ือสร้างการเรียนรู้ การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของประชาชนในชุมชน 
พันธกิจที่ 5 
1.  จัดบริการสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับประวัติ พัฒนาการ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่น
นนทบุรี 
 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 โครงการพระราชด าริแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่ีศึกษา
เรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ได้ศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางป่าชายเลน ได้สัมผัสกับความ 
เขียวขจีและร่มรื่นตลอดสองข้างทาง ไปจนสุดทางปากอ่าว  

  
  

 โครงการแหลมผักเบี้ยนี้นับว่าเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียได้เป็นอย่างดี เพราะ
นอกจากจะเป็นแบบที่เรียบง่าย แล้วยังเข้าใจง่าย จึงสามารถน าไปใช้ปฏิบัติตามได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง และใช้
เทคโนโลยีที่ไม่สูงนัก ซึ่งความเรียบง่ายนี้เองท่ีจะน าชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด 
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 พระรามราชนิเวศน์ หรือ วังบ้านปืน เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านปืน ริมแม่น้ าเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี โดยมีคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้ออกแบบ ดร.ไบเยอร์ เป็นนายช่างก่อสร้าง พระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นด ารงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตร 
สุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5_%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
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4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม       
การสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : การจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนา

บุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ .2566 -2570)  ระหว่างวันที่  15 -16,  19,  22 และ  
24 – 25  สิงหาคม 2565  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ จังหวัดเพชรบุรี เฉลี่ยจ านวน 
53 คน  มีผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ... จ านวน 40 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.47% ของผู้เข้ารับการอบรม   
 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการเข้าร่วมการสัมมนาประสิทฺธิภาพงานบรรณสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก  (คะแนนเฉลี่ย 4.2 จากคะแนนเต็ม 5)  การน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.075 จากคะแนนเต็ม 5) ความรู้ที่ได้รับหลังการสัมมนา  
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4 จากคะแนนเต็ม 5)   

โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ 

- ได้รู้จักการท างานเป็นทีม 
- ได้ข้อมูลยกร่างแผนพัฒนา สบ. และร่างแผนพัฒนาบุคลากร 
- บุคลากรได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเนื้อหา และการระดมความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการ   
     ปฏิบัติงาน 
- ทราบแนวทางการด าเนินงานของส านักท่ีจะมีในอนาคต 
- รับทราบงานที่ต้องวางแผนและการเตรียมความพร้อมในงานต่างๆ ต่อไป 
- ได้ความรู้ด้วยความเข้าใจและน ากิจกรรมมาใช้กับงานที่ปฏิบัติงานในส านัก 
- ได้รับความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์ของหน่วยงาน และได้ร่วมกิจกรรมในหน่วยงาน  
      ได้น าความรู้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
- ได้รู้ถึงแผนปฏิบัติงานใหม่และได้น ามาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา ปรับปรุงงานตามพันธกิจของส านัก 
- ได้รับทราบความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 
- ได้มองเห็นมุมมองต่างๆ จากบุคลากรในส านักท่ีเสนอแนวคิด พันธกิจ ในการขับเคลื่อนส านัก 
     บรรณสารสนเทศ 

2. ประเด็น/หัวข้อที่สนใจและเสนอให้มีการจัดสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศครั้งต่อไป 
- การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือต าแหน่งที่สูงขึ้น 
- โครงการเตรียมการขนย้ายห้องสมุด 
- เรื่องทีส่อดคล้องกับการปฏิบัติงานของส านัก/มหาวิทยาลัย 
- ทักษะการให้บริการที่เป็นเลิศของส านักบรรณสารสนเทศ มสธ 
- ศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษาภาคไหนก็ได้ หลาย ๆ แห่ง 
- งานในส่วนต่างๆ ของส านัก 
- การระดมสมองพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
- การสร้างความผูกพัน ความสามัคคีในองค์กร 
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- Workplace Happiness วิธสีร้างความสุขในการท างานให้ยั่งยืน 
3. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ   
- ควรไปจัดสัมมนาที่ ๆ ไกลกว่านี้ ศึกษาดูงานมากกว่านี้  หรือควรไปศึกษาดูงานในสถาบันต่าง ๆ    
     แทนการสัมมนา 
- ควรมีกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายรูปแบบ   
- เนื้อหาค่อนข้างมาก 
- เสนอแนะจัดสัมมนาที่จังหวัดนครนายก หรือจังหวัดสระบุรี 
 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่มีความเชื่อมโยง / สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย จากการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
  5.2 การน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในเชิงรูปธรรม 
    การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ (ร่าง) แผนพัฒนา
บุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  (รายละเอียดปรากฏใน ภาคผนวก ง) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสิทธิภาพ 
งานบรรณสารสนเทศ : การจัดท าแผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนาบุคลากร
ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570) วันที่ 15 - 16, 19, 22 สิงหาคม 2565  
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 จังหวัดเพชรบุรี  
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ภาคผนวก ข 
 

 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาประสิทธิภาพงานบรรณสารสนเทศ : การจัดท าแผนพัฒนา
ส านักบรรณสารสนเทศ และแผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566-2570)  
วันที่ 15 - 16, 19, 22 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 
จังหวัดเพชรบุรี  
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การจัดท าแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี” 
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ภาพกจิกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ “การจัดท าแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี”   
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

เม่ือวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565   
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ภาพประกอบการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด : ก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม  
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ภาพประกอบการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ระดับหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  

เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 22 สิงหาคม 2565   
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ภาพประกอบสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด : ก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  
ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   
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ภาพกิจกรรมการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิด การสรุปและน าเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย 
การจัดท าแผนพัฒนางาน และแผนพัฒนาบุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  

เมื่อวันที่  24 - 25 สิงหาคม 2565  ณ จังหวัดเพชรบุรี 
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ภาพกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมพลังค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ส านักบรรณสารสนเทศ 
เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2565 ณ ไอธารารีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี    

 
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เป็นการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีของส านักบรรณสารสนเทศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจที่ดีขึ้น มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันภัยพิบัติต่างๆ ได้ 
การสู่ขวัญช่วยท าให้เกิดมงคล ท าให้ด ารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น จัดขึ้นเพ่ือเป็นการรับขวัญ ต้อนรับผู้อ านวยการส านัก
บรรณสารสนเทศคนใหม่ และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือเชื่อมโยงบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ที่
ดี  สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในทีม เพ่ือให้รู้จักเพ่ือนร่วมงาน ค่านิยมองค์กร  เข้าใจถึงวิธีการท างาน ผ่านเกม 
สันทนาการ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างานจริงได้ 
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ภาคผนวก  ง 
 

 - (ร่าง) แผนพัฒนาส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  
 - (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
 
 



หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

1, 2, 3, 4 

1. ผูรั้บบรกิารเขา้ใช ้

บรกิารหอ้งสมดุจาก

1.1 จ านวนผูรั้บบรกิาร

หอ้งสมดุรวมทกุชอ่งทาง

ราย 1.1 พัฒนาสือ่ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์

เพือ่ใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย

1. 1 โครงการพฒันางานส านกับรรณสารสนเทศที่

เก ีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ

ส านักบรรณสารสนเทศ

ชอ่งทางตา่งๆ ตวัชีว้ดั:

ทีห่ลากหลาย 1.1.1  จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนางานส านักบรรณสาร 

สนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการใชบ้รกิารหอ้งสมดุ

โครงการ/

กจิกรรม

1) ฝ่ายบรกิารสือ่การศกึษา โครงการ/

กจิกรรม

    - กจิกรรมใหบ้รกิาร Open Access โดยใชส้ือ่การศกึษาที ่

มสธ. ผลติเอง

กจิกรรม

    - โครงการพัฒนาบรกิารเชงิรกุ จัดท าฐานขอ้มลูกลุม่ผูใ้ช ้

เชน่ โดยใชท้ฤษฎ ีCRM เพือ่วเิคราะหข์อ้มลูกลุม่ผูใ้ชใ้นการ

บรกิารหอ้งสมดุ

โครงการ

    -  โครงการพัฒนากลยทุธใ์นการประชาสมัพันธง์านบรกิาร 

เพือ่เพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ การจัดกจิกรรม online/ 

onsite, การใชเ้ครอืขา่ย, การวเิคราะหก์ารตลาด, การท า MOU

 ระหวา่งสถาบัน

โครงการ

2) ศนูยเ์ทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ โครงการ/

กจิกรรม

     - โครงการพัฒนาเทคโนโลยมีาสนับสนุนการใหบ้รกิาร 

เพือ่ลดขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิาร

3) ฝ่ายบรกิารสนเทศ โครงการ/

กจิกรรม

    -  โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยและขอ้มลูทอ้งถิน่ใหส้ามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว

4) ฝ่ายเทคนคิ โครงการ/

กจิกรรม

    - กจิกรรมใหบ้รกิาร Open Access โดยใชส้ือ่การศกึษาที ่

มสธ. ผลติเอง

1.2  รอ้ยละระบบบรกิาร

ออนไลน์ทีผู่รั้บบรกิารสามารถ

เขา้ถงึไดต้ลอดเวลา

รอ้ยละ 1.2 พัฒนาระบบสนับสนุนการใชบ้รกิาร

หอ้งสมดุออนไลน์

1.2 โครงการ/กจิกรรมพฒันาระบบบรกิารออนไลนท์ี่

สามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา

โครงการ/

กจิกรรม

ตวัชีว้ดั

1.2.1   จ านวนระบบบรกิารออนไลน์ทีผู่รั้บบรกิารเขา้ถงึได ้

ตลอดเวลา

ระบบ

1) ฝ่ายบรกิารสือ่การศกึษา ระบบ

   -  ระบบบทเรยีนออนไลน์การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ระบบ

2) ศนูยเ์ทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ ระบบ

3) ฝ่ายบรกิารสนเทศ ระบบ

4) ฝ่ายเทคนคิ ระบบ

2.  มบีรกิารหอ้งสมดุที่

เป็นทีพ่งึพอใจแก่

ผูรั้บบรกิาร

2.1 ระดับคะแนนเฉลีย่ความ

พงึพอใจการใหบ้รกิารตาม

ภารกจิบรกิารของหน่วยงาน

ระดับ 2.1  พัฒนาบรกิารหอ้งสมดุและ

สารสนเทศใหม้คีณุภาพ เป็นทีพ่งึพอใจ

ของผูรั้บบรกิาร

2.1  กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรงุกระบวนงาน

เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจตอ่ผูร้บับรกิาร

ตวัชีว้ดั

 2.1.1 จ านวนกระบวนงานทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุ กระบวน

งาน

1) ฝ่ายบรกิารสือ่การศกึษา กระบวน

งาน

2) ศนูยเ์ทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ กระบวน

งาน

3) ฝ่ายบรกิารสนเทศ กระบวน

งาน

4) ฝ่ายเทคนคิ กระบวน

งาน

5) ส านักงานเลขานุการ กระบวน

งาน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1  พฒันาหอ้งสมดุและสารสนเทศใหม้คีณุภาพ ทนัสมยั ทีมุ่ง่เนน้ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นส าคญั  

(รา่ง) แผนพฒันาของส านกับรรณสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ
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หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ

2.2  โครงการวเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

เพือ่จดับรกิารใหต้รงตามความตอ้งการ (focus group, 

voice of  customer)

ตวัชีว้ดั

 2.2.1 จ านวนกจิกรรม/ชอ่งทางรับฟังเสยีงของลกูคา้ กจิกรรม/

ชอ่งทาง

 2.1.2 จ านวนครัง้การส ารวจความพงึพอใจการใชบ้รกิาร

หอ้งสมดุประจ าปีการศกึษา / ปีงบประมาณ

ครัง้

3.  มวีฒันธรรมการ

ใหบ้รกิารทีเ่นน้ผูรั้บบรกิาร

เป็นศนูยก์ลาง

โครงการ 3.1  พัฒนารปูแบบการบรกิารเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารที่

หลากหลาย

3.1 โครงการสรา้งการรบัรู ้การเขา้ถงึทรพัยากร

สารสนเทศผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

3.1.1  จ านวนโครงการสรา้งการรับรู ้การเขา้ถงึทรัพยากร

สารสนเทศผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการ

1) ฝ่ายบรกิารสือ่การศกึษา โครงการ

2) ศนูยเ์ทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ โครงการ

3) ฝ่ายบรกิารสนเทศ โครงการ

4) ฝ่ายเทคนคิ โครงการ

3.1.2  จ านวนเรือ่ง/กจิกรรมทีม่กีารจัดท า Disruption ภายใน

หน่วยงานหรอืระหวา่งหน่วยงาน และมผีลสมัฤทธิท์ าให ้

ขัน้ตอน/เวลาลดลง

เรือ่ง

1) ฝ่ายบรกิารสือ่การศกึษา เรือ่ง

2) ศนูยเ์ทคโนโลยบีรรณสารสนเทศ เรือ่ง

3) ฝ่ายบรกิารสนเทศ เรือ่ง

4) ฝ่ายเทคนคิ เรือ่ง

5) ส านักงานเลขานุการ เรือ่ง

1, 2, 3, 4

ระดบั 2.1 การน าเทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาใชใ้น

การออกแบบสือ่และการใหบ้รกิาร

หอ้งสมดุและบรกิารวชิาการในรปูแบบ 

AR/VR/ MR

2.1 โครงการสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นเทคโนโลยเีสมอืนจรงิใน

การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ ในรปูแบบ AR/VR/ MR
ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

2.1.1 จ านวนเรือ่งการสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นเทคโนโลยเีสมอืน

จรงิในการใหบ้รกิารหอ้งสมดุ ในรปูแบบ AR/VR/ MR

เรือ่ง

2. จัดบรกิารวชิาการ

วชิาชพีแกส่งัคมเพือ่ให ้

เกดิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

โครงการ 2.1  จัดบรกิารวชิาการดา้นหอ้งสมดุและ

สารสนเทศสูส่งัคม

2.1  โครงการบรกิารวชิาการทีท่ าใหเ้กดิประโยชนต์อ่

ชุมชน/สงัคมและผูด้อ้ยโอกาส 

ตวัชีว้ดั

 
 - จ านวนกจิกรรมการเผยแพรค่วามรู ้ กจิกรรม

2.2 รอ้ยละความพงึพอใจการ

บรกิารวชิาการแกส่งัคม

รอ้ยละ 2.2 สนับสนุนการจัดการและใหบ้รกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศสูช่มุชนและกลไก

การตดิตามประเมนิผล

2.2  โครงการตดิตามและประเมนิผลโครงการบรกิาร

วชิาการแกส่งัคม

ตวัชีว้ดั

 - จ านวนผูเ้ขา้รับบรกิาร คน

1, 2, 3, 4

กจิกรรม 1.1  เป็นศนูยก์ลางการเผยแพร่

สารสนเทศอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่สูส่งัคม

 1.1 โครงการพฒันาและเผยแพรส่ารสนเทศอตัลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยั/ศลิปวฒันธรรม/ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรูส้าธารณะ

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั                                    

1.1.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมเผยแพรส่ารสนเทศอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย/ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่

โครงการ/

กจิกรรม

1.2  กจิกรรมสง่เสรมิและอนรุกัษส์ารสนเทศอตัลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยั/ศลิปวฒันธรรม/ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่

เพือ่บรกิารหอ้งสมดุสูชุ่มชน

ตวัชีว้ดั                                  

1.2.1 จ านวนประชาชนและนักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

 

คน

3.1  จ านวนโครงการ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมเกีย่วกบั

การพัฒนาบรกิารตามความ

ตอ้งการของผูรั้บบรกิาร เพือ่

การบรกิารหอ้งสมดุทีม่ี

คณุภาพ

3.2  รอ้ยละความส าเร็จการ

ด าเนนิกจิกรรมทีม่กีารจัดท า 

Disruption ภายในหน่วยงาน

หรอืระหวา่งหน่วยงาน และมี

ผลสมัฤทธิท์ าใหข้ัน้ตอน/

เวลาลดลง

1.พัฒนาแหลง่เรยีนรูเ้พือ่

บรกิารวชิาการ

วชิาชพีแกส่งัคมเพือ่ให ้

เกดิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

2.1  ระดบัความส าเร็จของ

การจัดท าการน า

เทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาใช ้

ในการออกแบบนนทบรุี

ศกึษา ในรปูแบบ AR, VR 

หรอื MixReality เป็นตน้

2.1  จ านวนโครงการบรกิาร

วชิาการทีท่ าใหเ้กดิประโยชน์

ตอ่ชมุชน/สงัคมและ

ผูด้อ้ยโอกาส

1.  ธ ารงรักษา พัฒนา

และเผยแพร่

สารสนเทศอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

ตามจดุเดน่ จดุเนน้ของ

หน่วยงาน

1.1 จ านวนโครงการ/

กจิกรรมทีม่กีารสง่เสรมิและ

เผยแพรอ่ตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ทีเ่กดิประโยชน์และ

สรา้งคณุคา่ตอ่ชมุชนภายใน/

ภายนอก

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2  พฒันาแหลง่เรยีนรู ้และจดับรกิารวชิาการแกส่งัคม โดยเนน้การมสีว่นรว่มของชุมชน สงัคม

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3  พฒันาและเผยแพรส่ารสนเทศอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั/ศลิปวฒันธรรม/ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่ เพือ่บรกิารสูส่าธารณะ
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หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ

สือ่/ระบบ 2.1 โครงการ/กจิกรรมพฒันาบรกิารสารสนเทศ

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั/ศลิปวฒันธรรม/

ภมูปิญัญาทอ้งถ ิน่ โดยใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม

เพือ่การบรกิารในยคุดจิทิลั     

 ตวัชีว้ดั

 2.1.1 จ านวนเรือ่งทีบ่รกิารสารสนเทศอตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย/ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่โดยใช ้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพือ่การบรกิารในยคุดจิทัิล

 

เรือ่ง

2.2 ระดับความส าเร็จการน า

เทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาใชใ้น

การออกแบบนนทบรุศีกึษาใน

รปูแบบ 

AR, VR หรอื Mix Reality

ระดับ 2.2.1 จ านวนโครงการการน าเทคโนโลยทีีทั่นสมัยมาใชใ้นการ

ออกแบบสารสนเทศอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ตามจดุเดน่ จดุเนน้ของ

หน่วยงานในรปูแบบ AR, VR หรอื Mix Reality

โครงการ

3. จัดเก็บขอ้มลู

สารสนเทศทอ้งถิน่อยา่ง

เป็นระบบ

3.1 มรีะบบฐานขอ้มลู

สารสนเทศทอ้งถิน่

ระบบ 3.1 พัฒนาระบบจัดเก็บแหลง่เรยีนรูข้อง

มหาวทิยาลัย เชน่ คลังปัญญาขอ้มลู

ทอ้งถิน่ คลังขอ้มลูสารสนเทศอตัลักษณ์

ของมหาวทิยาลัย

3.1 โครงการ/กจิกรรมจดัการสารสนเทศนนทบรุศีกึษา

ตวัชีว้ดั

3.2  ตดิตามประเมนิผลพัฒนาแหลง่

เรยีนรูท้ีเ่ป็นสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ

 3.1.1  จ านวนโครงการ/กจิกรรมจัดการสารสนเทศนนทบรุี

ศกึษา

โครงการ/

กจิกรรม

1, 2, 3, 4

รอ้ยละ 1.1  พัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้นระบบ

การศกึษาทางไกลทีเ่ขา้ถงึไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว

1.1 โครงการพฒันาหอ้งสมดุดจิทิลั 

(โครงการยทุธศาสตรต์อ่เนือ่ง)

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

1.1.1  จ านวนฐานขอ้มลู  เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน์ และ

นทิรรศการออนไลน์ทีพั่ฒนาใหม่

ฐานขอ้มลู

/เว็บ/เรือ่ง

1.1.2 จ านวนแหลง่เรยีนรูใ้นระบบการศกึษาทางไกลทีเ่ขา้ถงึ

ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว

แหลง่

ตวัชีว้ดั

ระดับ 1.2  น าเทคโนโลยมีาสนับสนุนการ

ใหบ้รกิาร เพือ่ลดขอ้จ ากดัในการใหบ้รกิาร

1.2 โครงการ/กจิกรรม Digital Student Services

ตวัชีว้ดั

1.2.1 จ านวนระเบยีนสารสนเทศดจิทัิลทีจั่ดท าในระบบ

หอ้งสมดุดจิทัิล

ระเบบีน

1.2.2  จ านวน Application การใหบ้รกิารนักศกึษาบนอปุกรณ์

พกพา

Applicatio

n

1.2.3 มรีะบบตอบค าถามอตัโนมัต ิ(STOU Advice System) 

ในรปูแบบ Chat Bot

ระบบ

1, 2, 3, 4

รอ้ยละ 1.1 โครงการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศใหมท่ีม่คีณุภาพ

 นา่เชือ่ถอื

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

ระดับ 1.2 โครงการการสนบัสนนุทรพัยากรการเรยีนรูใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนออนไลนส์มบรูณ์แบบ

ตวัชีว้ดั

1.2.1 จ านวนทรัพยากรทีส่นับสนุนการเรยีนรูใ้นการจัดการ

เรยีนการสอนออนไลน์สมบรูณ์แบบ

ระเบยีน

1.3 โครงการพฒันากระบวนงานการจดัการและตดิตาม

การจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

 1.3.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนา/ตดิตามการใช ้

ทรัพยากรสารสนเทศ

โครงการ

1.3 ระดับความส าเร็จการ

ด าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม

พัฒนา/ตดิตามการใช ้

ทรัพยากรสารสนเทศ

2.  พัฒนาการบรกิารให ้

ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว

2.1 รอ้ยละโครงการ/กจิกรรม

พัฒนาการบรกิารให ้

ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว

1.1.1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศใหมท่ีจั่ดหา เลม่-ชือ่-

ฐาน-แผน่

1. มทีรัพยากรสารสนเทศ

ใหบ้รกิารทีทั่นสมัย 

สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูรั้บบรกิาร

และสนับสนุนภารกจิของ

มหาวทิยาลัย (ทรัพยากร

สารสนเทศ หมายถงึ 

หนังสอื ทรัพยากร

สารสนเทศอเิล็กทรอนกิ

e-journal e-book 

e-database )

1.2 ระดับความส าเร็จ

โครงการการสนับสนุน

ทรัพยากรการเรยีนรูใ้นการ

จัดการเรยีนการสอนออนไลน์

สมบรูณ์แบบ

1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทีทั่นสมัย

 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูรั้บบรกิาร และสนับสนุนการเรยีนรู ้

1.1  รอ้ยละของจ านวน

ทรัพยากรสารสนเทศ

อเิล็กทรอนกิสท์ีเ่พิม่ข ึน้

1.2   ปรับปรงุกระบวนการจัดการ/ตดิตาม

 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีทั่นสมัย

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร

2.1 จ านวนสือ่/ระบบทีพั่ฒนา

เพือ่การอนุรักษ์/เผยแพร่

สารสนเทศอตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่สูส่าธารณะ

2. พัฒนาระบบ/สือ่

การเรยีนรูส้ารสนเทศ

อตัลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยโดยใช ้

เทคโนโลยทีีทั่นสมัยและ

เหมาะสมเพือ่การอนุรักษ์

และเผยแพรใ่ห ้

ครอบคลมุทกุ

กลุม่เป้าหมาย สามารถ

เขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวก

และตลอดเวลา

1.  พัฒนาแหลง่เรยีนรูใ้น

ระบบการศกึษาทางไกลที่

เขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกและ

รวดเร็ว

 1.1  รอ้ยละของจ านวน

ระเบยีนสารสนเทศดจิทัิลที่

จัดท าในระบบหอ้งสมดุดจิทัิล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่5 พฒันาทรพัยากรสารสนเทศทีม่คีณุภาพ นา่เชือ่ถอื เป็นประโยชนต์อ่การเรยีนรู ้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่ 4  เป็นแหลง่เรยีนรูใ้นระบบการศกึษาทางไกลทีเ่ขา้ถงึไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว

2.1  พัฒนาระบบ/สือ่ดว้ยเทคโนโลยทีี่

เหมาะสมเพือ่การอนุรักษ์/เผยแพร่

สารสนเทศอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลัย/

ศลิปวฒันธรรม/ภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่

บรกิารในยคุดจิทัิล
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หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ

1, 2, 3, 4

1.  มกีารขับเคลือ่นการ

ด าเนนิงานของส านักดว้ย

กลยทุธข์องส านักและ

ของมหาวทิยาลัย

รอ้ยละ 1. 1 ขับเคลือ่นการด าเนนิงานของส านัก

ดว้ยกลยทุธข์องส านักและของ

มหาวทิยาลัย

1. 1  โครงการพฒันาระบบการขบัเคลือ่นกลยทุธข์อง

ส านกั  (ก าหนดนโยบายการประชุมประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้ง

กบักลยทุธข์องส านกัและ/หรอืของมหาวทิยาลยั )

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

1.1.1 จ านวนครัง้ของการประชมุผูบ้รหิารส านักทีม่วีาระประชมุ

เกีย่วกบักลยทุธข์องของส านักและของมหาวทิยาลัย

ครัง้

1.2 ระดับการถา่ยทอด

ตัวชีว้ดัและเป้าหมายของ

ระดับส านักสูร่ะดับบคุคล

ระดับ 1.2  กจิกรรมการถา่ยทอดตวัชีว้ดัและเป้าหมายระดบั

ส านกัสูร่ะดบับคุคล

ตวัชีว้ดั

1.2.1 จ านวนครัง้การถา่ยทอดตัวชีว้ดัและเป้าหมายระดับส านัก

สูร่ะดับบคุคล

ครัง้

ระดับ 2.1  กจิกรรมวเิคราะหง์านเพือ่ปรบัปรงุโครงสรา้ง

หนว่ยงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายของมหาวทิยาลยั

สอดคลอ้งกบัภารกจิหนว่ยงานปจัจบุนัและอนาคต

ตวัชีว้ดั

2.1.1 จ านวนครัง้ของการประชมุเพือ่วเิคราะหง์าน

เพือ่ปรับปรงุโครงสรา้งหน่วยงานภายในของ

ส านักบรรณสารสนเทศ

ครัง้

 2.1.2 จ านวนเอกสารเพือ่ปรับปรงุยกฐานะหน่วยงานภายใน

ของ  สบ

ฉบับ

ระดับ 2.2  พัฒนาคณุภาพมาตรฐานหน่วยงานสู่

สากล (EdPEx)

2.2 กจิกรรมการพฒันาคณุภาพมาตรฐานหนว่ยงานสู่

สากล (EdPEx)

ตวัชีว้ดั

2.2.1 จ านวนครัง้ในการด าเนนิกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

เพือ่จัดท าขอ้มลูสารสนเทศตามเกณฑพั์ฒนาคณุภาพ

มาตรฐานหน่วยงานสูส่ากล (EdPEx) ของส านัก

บรรณสารสนเทศ

ครัง้

ระดับ 2.3  โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร

จดัการ และใชใ้นการบรกิารหอ้งสมดุ

ตวัชีว้ดั

 2.3.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการบรหิารจัดการ และ

ใชใ้นการบรกิารหอ้งสมดุ

ระบบ

2.4 จ านวนผลงานนวตักรรม

ทีไ่ดรั้บรางวลั

เรือ่ง 2.4   สง่เสรมิและสนับสนุนการสรา้งสรรค์

นวตักรรมทีส่ง่เสรมิการเป็น Digital Library

2.4 โครงการความรว่มมอืในคณะกรรมการขา่ยงาน

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัสว่นภมูภิาค (PULINET)

ตวัชีว้ดั

2.4.1 จ านวนเรือ่งการน าผลงานทางวชิาการและนวตักรรมใน

การประชมุระดับนานาชาติ

เรือ่ง

2.5  รอ้ยละความส าเร็จของ

การด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาบคุลากรของ  สบ.

รอ้ยละ 2.5  จัดท าแผนพัฒนาบคุลากรของส านัก

บรรณสารสนเทศ

2.5 กจิกรรมจดัท าแผนพฒันาบคุลากรส านกับรรณ

สารสนเทศ  (2566-2570)

ตวัชีว้ดั

 2.5.1 มแีผนพัฒนาบคุลากร สบ. ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566-2570)

แผน

2.6  โครงการตดิตามและประเมนิผลกระบวนงานตามภารกจิ

ของส านัก

ตวัชีว้ดั

 

2.6.1  มรีายงานผลการตดิตามและประเมนิผลกระบวนงาน

ตามภารกจิของส านัก

ฉบับ

ระดับ 2.7  โครงการพฒันาคณุภาพงานของหนว่ยงาน

ตวัชีว้ดั

2.7.1 จ านวนโครงการพัฒนา/ปรับปรงุคณุภาพกระบวนงาน

ของหน่วยงาน

โครงการ

เรือ่ง 2.8  โครงการพฒันางานของส านกับรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

2.8.1 จ านวนโครงการพัฒนางานของส านักบรรณสารสนเทศที่

สง่ผลตอ่การด าเนนิงานบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน

ของหน่วยงาน

โครงการ

2.7 ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรงุกระบวนงานตาม

ภารกจิของหน่วยงาน

2.7 พัฒนาและปรับปรงุกระบวนการ

บรหิารจัดการใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

เพือ่เป็นกรอบในการท างานของบคุลากร

ทกุคน ชว่ยผลักดันใหบ้รรลวุสิยัทัศน์

2.8  พัฒนาหน่วยงานดว้ยระบบการ

บรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในที่

สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลัย

2.8 ระดับความส าเร็จของ

การด าเนนิงานบรหิารความ

เสีย่งและควบคมุภายในของ

หน่วยงาน

2.2 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาระบบคณุภาพ

การศกึษาเพือ่การด าเนนิการ

ทีเ่ป็นเลศิ โดยการยกระดับ

สายสนับสนุนไปสูร่ะดับ 

Overall Question

2.3 ระดับความส าเร็จในการ

ด าเนนิโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพือ่การบรหิาร

จัดการทีด่ภีายในส านักบรรณ

สารสนเทศ

2.3   ก าหนดนโยบายพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของ

มหาวทิยาลัย

(พจิารณาจากการด าเนนิการ

โครงการในแผนพัฒนา

บคุลากร ในปีงบประมาณ)

2.6 ระดับความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ตีอ่การบรหิาร

จัดการและการปฏบิัตงิาน

ระดับ 2.6 ตดิตามและประเมนิผลกระบวนงาน

ตามภารกจิของส านัก

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่ 6  ขบัเคลือ่นการเป็นหอ้งสมดุดา้นดจิทิลั (Digital University) และพฒันาคณุภาพมาตรฐานหนว่ยงานสูส่ากล (EdPEx)

1.1 รอ้ยละความส าเร็จตาม

เป้าหมายตัวชีว้ดัของ

แผนปฏบิัตริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

1.2  ถา่ยทอดตัวชีว้ดัและเป้าหมายงาน

จากส านักสูร่ะดับบคุคล เพือ่ใชใ้นการ

มอบหมายงาน และประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน (ตอ่เนื่อง)

2. พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการไปสูก่ารบรหิาร

จัดการทีด่ ีและเป็น

หอ้งสมดุดา้นดจิทัิล

2.1  ระดับความส าเร็จของ

การด าเนนิงานกจิกรรม

วเิคราะหง์านเพือ่ปรับปรงุ

โครงสรา้งหน่วยงานให ้

ถกูตอ้งตามกฎหมายของ

มหาวทิยาลัยสอดคลอ้งกบั

ภารกจิหน่วยงานปัจจบุันและ

อนาคต

2.1  มกีารศกึษาวเิคราะหง์านและ

ทบทวน/ปรับปรงุโครงสรา้งหน่วยงานให ้

เป็นไปกฏหมายของมหาวทิยาลัย

สอดคลอ้งกบัภารกจิหน่วยงานปัจจบุัน

และอนาคต
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หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ

2.9 กจิกรรมจดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 

ตวัชีว้ดั

2.9.1 จ านวนรายงานการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนงานและ

งบประมาณ รายไตรมาส

ฉบับ

รอ้ยละ 2.10 กจิกรรมพฒันาบคุลากรเพือ่เขา้สูร่ะดบัต าแหนง่ที่

สงูข ึน้

ตวัชีว้ดั

2.10.1 จ านวนครัง้ของการมกีจิกรรมเพือ่เตรยีมบคุลากรเขา้สู่

ต าแหน่งทีส่งูข ึน้

ครัง้

 2.10.2 จ านวนบคุลากรขอรับการก าหนดต าแหน่งทีส่งูข ึน้

( ปีงบประมาณ 2566-2570 )

คน

1, 2, 3, 4

1.1  จ านวนเครอืขา่ยทีม่ี

กจิกรรมความรว่มมอื

ระหวา่งกนั

เครอืขา่ย 1.1 โครงการพฒันาความรว่มมอืหอ้งสมดุระหวา่ง

สถาบนัอดุมศกึษา หรอืหอ้งสมดุโรงเรยีน หอ้งสมดุเอกชน

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

1.1.1  จ านวนโครงการพัฒนา Learning Portal แลกเปลีย่น

ทรัพยากรการเรยีนรูร้ว่มกนั และยกระดับใหเ้ป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้

ทางไกลในระดับชาติ

โครงการ

1.2  จ านวนเครอืขา่ยความ

รว่มมอืกบัทอ้งถิน่ พืน้ที ่เพือ่

พัฒนานวตักรรมทีส่รา้งองค์

ความรูใ้หม่

เครอืขา่ย 1.2 พัฒนาความรว่มมอืกบัทอ้งถิน่ พืน้ที ่

เพือ่พัฒนานวตักรรม องคค์วามรูใ้หม่

ส าหรับการบรกิารหอ้งสมดุ บรกิารวชิาการ

แกส่งัคม และศลิปวฒันธรรม

1.2  โครงการรว่มมอืกบัทอ้งถ ิน่ พืน้ที ่เพือ่พฒันา

นวตักรรม องคค์วามรูใ้หมท่ ีมุ่ง่เนน้การใหบ้รกิารหอ้งสมดุ

การบรกิารวชิาการแกส่งัคม และศลิปวฒันธรรม

ตวัชีว้ดั

1.2.1 จ านวนโครงการทีด่ าเนนิงานรว่มมอืกบัทอ้งถิน่ พืน้ที ่

เพือ่พัฒนานวตักรรม องคค์วามรูใ้หมท่ีมุ่ง่เนน้การใหบ้รกิาร

หอ้งสมดุการบรกิารวชิาการแกส่งัคม และศลิปวฒันธรรม

โครงการ

ศนูย-์

หน่วยงาน

1.3 กจิกรรมสนบัสนนุทรพัยากรสารสนเทศเพือ่สง่เสรมิ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

ตวัชีว้ดั

1.3.1 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทีจั่ดสง่เพือ่สง่เสรมิการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติ

เลม่-ชือ่-

ฐาน-แผน่

1.3 ขยายบรกิารหอ้งสมดุใหเ้ป็นแหลง่

เรยีนรูส้ าหรับทกุกลุม่เป้าหมายเพือ่

สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

1.3 จ านวนศนูยเ์ฉพาะกจิ มมุ

 มสธ. ทีไ่ดรั้บการสนับสนุน

ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่

สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

2.9 รอ้ยละของการเบกิจา่ย

งบประมาณรายจา่ยลงทนุของ

เงนิงบประมาณรายไดข้อง

มหาวทิยาลัย

2.9  ควบคมุการเบกิจา่ยงบประมาณอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ

รอ้ยละ

1.  ธ ารงสรา้งความ

รว่มมอืกบัพันธมติรและ

เครอืขา่ยเพือ่พัฒนาและ

ขยายบรกิารหอ้งสมดุใน

ระบบการศกึษาทางไกล

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่ 7  สรา้งความรว่มมอืกบัพนัธมติรและเครอืขา่ยท ัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั

2.10 พัฒนาบคุลากรใหม้คีวามช านาญ

และเชีย่วชาญในวชิาชพี และมี

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานทีส่งูข ึน้

2.10 รอ้ยละของบคุลากร

สายสนับสนุนทีเ่ลือ่น

ต าแหน่งความกา้วหนา้ตาม

สายงานสงูขึน้

1.1  พัฒนาระบบความรว่มมอืหอ้งสมดุ

ระหวา่งสถาบันอดุมศกึษา หรอืหอ้งสมดุ

โรงเรยีน หอ้งสมดุเอกชน
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หนว่ย กลยทุธ์ หนว่ย

นบั นบั

ประเด็นยทุธศาสตร/์

เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั แผน/แผนงาน /โครงการ

ส าคญัตามยทุธศาสตร(์Initiative)

และตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Outcome)
ตอบสนอง

พนัธกจิ

1, 2, 3, 4

ฉบับ 1.1  โครงการส ารวจและเตรยีมความพรอ้ม

ทรพัยากรหอ้งสมดุ ส าหรบัใหบ้รกิารอาคารหอ้งสมดุใหม่

ส านักบรรณสารสนเทศ

ตวัชีว้ดั

1.1.1  มรีายงานการส ารวจและเตรยีมความพรอ้ม

ทรัพยากรหอ้งสมดุ ส าหรับใหบ้รกิารอาคารหอ้งสมดุใหม่

ฉบับ

1.2 ระดับความส าเร็จการ

จัดท าขอ้ก าหนด (TOR) 

ส าหรับการจา้งบรษัิทขนยา้ย

ทีค่รอบคลมุทกุกระบวนการ

ระดับ 1.2 แตง่ตัง้คณะท างานจัดท าขอ้ก าหนด 

(TOR) ส าหรับการจา้งบรษัิทขนยา้ยที่

ครอบคลมุทกุกระบวนการ

1.1.2  มขีอ้ก าหนด (TOR) ส าหรับการจา้งบรษัิทขนยา้ยที่

ครอบคลมุทกุกระบวนการ

ฉบับ

1.3  โครงการเปิดใหบ้รกิารหอ้งสมดุ 24 ชั่วโมง

ตวัชีว้ดั

1.3.1 จ านวนเฉลีย่ผูรั้บบรกิารหอ้งสมดุ 24 ชั่วโมง คน

2. พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการส านักงานและ

หอ้งสมดุสเีขยีว

โครงการ 2.1   โครงการประหยดัพลงังานตามนโยบายของ

มหาวทิยาลยั  

ตวัชีว้ดั

 2.1.1 จ านวนกจิกรรมทีส่นับสนุนมาตรการประหยัดพลังงาน

เพือ่ใหค้วามรูแ้กบ่คุลากรของหน่วย

กจิกรรม

2.2  จ านวนกจิกรรมทีร่ณรงค์

จติส านกึในการบรหิารจัดการ

หอ้งสมดุสเีขยีว

โครงการ 2.2 โครงการจดักจิกรรมความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยการ

จดัการหอ้งสมดุสเีขยีว   

ตวัชีว้ดั

 2.2.1 จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมความรว่มมอืกบัเครอืขา่ย

การจัดการหอ้งสมดุสเีขยีว

ครัง้

 2.2.2 จ านวนบคุลากรทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมความรว่มมอืกบั

เครอืขา่ยการจัดการหอ้งสมดุสเีขยีว

คน

  2.2.3 มโีครงการศกึษาและเตรยีมขอ้มลูเพือ่เป็นอาคาร

หอ้งสมดุสเีขยีว   

โครงการ

  2.2.4  จ านวนโครงการ/กจิกรรมการศกึษาและเตรยีมขอ้มลู

เพือ่เป็นอาคารหอ้งสมดุสเีขยีว

โครงการ/

กจิกรรม

2.3 ระดับความส าเร็จของ

การด าเนนิการตามโครงการ

การศกึษาและเตรยีมขอ้มลู

เพือ่เป็นอาคารหอ้งสมดุสเีขยีว

1.1 มแีผนดา้นการขนยา้ย

อปุกรณ์สือ่ไปอาคารหอ้งสมดุ

และศนูยก์ารเรยีนรูเ้สนอที่

ประชมุผูบ้รหิาร

1.1 จัดท าแผนดา้นการขนยา้ยอปุกรณ์สือ่

ไปอาคารหอ้งสมดุและศนูยก์ารเรยีนรู ้

เสนอทีป่ระชมุผูบ้รหิาร

1.3 จัดสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้

เพือ่พัฒนาบรกิารหอ้งสมดุ/ สารสนเทศ

ทกุรปูแบบ

1.3  ความพงึพอใจของผรัูบ

บรกิารตอ่สภาพแวดลอ้ม

หอ้งสมดุและศนูยก์ารเรยีนรู ้

มสธ.

2.1 สง่เสรมิมาตรการประหยัดพลังงาน

และการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการ

ท างาน

2.1  จ านวนโครงการที่

สง่เสรมิมาตรการประหยัด

พลังงานและการสรา้ง

สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการ

ท างาน

1. พัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นกายภาพที่

เอือ้ตอ่การท างานและการ

ใหบ้รกิาร

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่8  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกายภาพทีเ่อ ือ้ตอ่การท างานและการเรยีนรู ้
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(ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรส านักบรรณสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

-------------  
มิต ิ  1  ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์ 

 
เป้าประสงค ์

 
ช ื่อตวัช ีว้ดั 

หน่วยวดั เป้าหมาย  
กลยุทธ  ์

 
แผนงาน/โครงการ 66 67 68 69 70 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 ก  าหนดนโยบายแผนงานและมาตรการงานบรหิารทรพัยากรบคุคล 
1. จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
 

จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรเพื่อกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

แผนงำน/ 
โครงกำร 

1 - - - - ส่งเสริมให้บุคคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนและ
มำตรกำรงำนบริหำรบุคลำกรของห้องสมุด 

โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 5 ปี (2566-2570) 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์2 การวางแผนการบรหิารก  าลงัคน 

1. วำงแผนกำรบริหำรก ำลังคนในระยะส้ันและ
ระยะยำว เพื่อรองรับอัตรำก ำลังของบุคลำกรท่ีจะ
เกษียณอำยุรำชกำรและบุคลำกรบรรจุใหม่ 

1.จ ำนวนแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรม เพื่อพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนัก ท้ังในระยะส้ันและระยะยำว 
 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 จัดกิจกรรม/โครงกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์  
กำรสอนงำน กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้แก่บุคลำกร
ในส ำนัก เพื่อปฏิบัติงำนแทนอัตรำก ำลังท่ีจะ
เกษียณอำยุรำชกำร 

1. โครงกำรวำงแผนก ำลังคน ทดแทน ระยะ 5 ปี  
2. โครงกำรศึกษำควำมต้องกำรด้ำนสมรรถนะในงำนวิชำชีพ
ห้องสมุดของบุคลำกรรำยใหม่ 

2. พัฒนำทักษะกำรท ำงำนของบุคลำกรให้
หลำกหลำย เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะให้สูงข้ึน 

2. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนิน
โครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำร
ท ำงำนของบุคลำกร 
 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 1. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกร สร้ำงเทคโนโลยีกำร
บริกำรให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของผู้รับบริกำร 
2. สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/
สัมมนำ/ดูงำนด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพบรรณำรักษ 
ศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง 

1. โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2. โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรห้องสมุด 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์3 ก าหนดแผนงานบรหิารทรพัยากรบคุคลท ีส่มรรถนะสงู  

1.ส่งเสริมให้บุคลำกรท่ีมีสมรรถนะสูงมีจ ำนวน
เพิ่มข้ึนในกำรแข่งขันกับหน่วยงำนอ่ืน  

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนเสริมสร้ำง
สมรรถนะของบุคลำกร 

ร้อยละ 80 80 85 85 90 สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงข้ึน 

1. จัดท ำแผนเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกร 
2. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงทำงด้ำน
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
3. น ำบุคลำกรท่ีมีสมรรถนะสูงขององค์กรมำถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรขององค์กร 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์4 จ ัดท  าแผนงานการพัฒนาสูต่  าแหนง่ผู้บรหิาร 

1.จัดท ำแผนงำนกำรสืบทอดต ำแหนง่ผู้บริหำร
ทุกระดับอย่ำงเปน็ระบบ 
 

จ ำนวนโครงกำรกำรพัฒนำขีดควำม 
สำมำรถของบุคลำกรท่ีพัฒนำ 
สู่ต ำแหน่งผู้บริหำรทุกระดับ 

โครง 
กำร 

1 1 1 1 1 สนับสนุนให้บุคลำกรท่ีจะก้ำวสู่ต ำแหน่งผู้บริหำร
ได้รับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำร 

1. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งผู้บริหำร 
2. โครงกำรพัฒนำภำวะผู้น ำส ำหรับบุคลำกรห้องสมุด 
 

 

แผน 5 ปี (ท  ำแผนปีเดียว ใช ้5 ปี) 

ระยะยำว แผน 5 ปี ระยะส้ัน แผนปี 



2 
 

มิต ิ  2  ประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 

เป้าประสงค ์ ช ื่อตวัช ีว้ดั หน่วยวดั เป้าหมาย กลยุทธ  ์ แผนงาน/โครงการ 
66 67 68 69 70 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 การวางแผนอตัราก  าลงั 
1. วำงแผน/พัฒนำมำตรกำร/ระบบ กำรสรรหำและบริหำร
อัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำส ำนัก 
บรรณสำรสนเทศ 

จ ำนวนแผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร/
ระบบ ท่ีจัดท ำข้ึนเพื่อ
กำรสรรหำและบริหำร
อัตรำก ำลังท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

แผนงำน/ 
โครงกำร/

มำตรกำร/ระบบ 

2 1 1 1 1 ส่งเสริมให้บุคคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำแผน
และมำตรกำรในกำรสรรหำและบริหำรอัตรำ
ก ำลังคนในห้องสมุด 

1. โครงกำรส ำรวจบุคลำกรและองค์ควำมรูข้องบุคลำกร  
ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในรอบ 5 ปี 
  -  ต ำแหน่งงำน 
  -  ควำมเชี่ยวชำญ 
  -  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะพิเศษ 
  -  ปีที่เกษียณ 
2. โครงกำรแลกเปลีย่นเรียนรูท้ักษะกำรปฏิบตัิงำนจำก 
พี่สู่น้อง 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์2 การพัฒนาฐานขอ้มลูเพือ่การวางแผนและตดัสนิใจ (DSS) 
1. พัฒนำฐำนข้อมลูเพื่อกำรตัดสินใจและวำงแผนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

มฐีำนข้อมลูเพือ่กำร
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลที่ถูกต้องและ
ทันสมัย 
 

ฐำนข้อมูล 1 
 

1 1 1 1 น ำเทคโนโลยสีมยัใหมม่ำใชใ้นกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคลทีเ่ชือ่มโยงกับฐำนขอ้มลูกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่ถกูต้องและทนัสมยั 

 

1. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคล 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์3  การสง่เสรมิการพฒันาบคุลากร  
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองตำมควำมสนใจและภำระงำนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมสมรรถนะ ทักษะ ทัศนคติ และพัฒนำขีดควำม  
สำมำรถของบุคลำกรใหท้ันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรม เพื่อกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
บุคลำกร 
 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 1. ส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองตำมควำมสนใจ
และภำระงำนที่เกี่ยวขอ้ง และกำรเผยแพร ่
องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิัติงำนอย่ำง
เป็นระบบ 
2. ส่งเสริม/พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรใน
กำรสร้ำงนวัตกรรมห้องสมดุ 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมควำมสนใจและภำระงำน 
2. โครงกำรเผยแพรอ่งค์ควำมรูใ้นกำรปฏิบตัิงำนด้วย
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ 
3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรโดยร่วมประชุมและน ำเสนอนวัตกรรม
ระหว่ำงเครือข่ำยห้องสมุด 
4. โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์4 การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่การบรหิารทรพัยากรบคุคล 

1. พัฒนำระบบเทคโนโลยเีพื่อกำรจัดเกบ็และค้นหำข้อมลู
บุคลำกรแบบเบ็ดเสร็จ 

พัฒนำระบบเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดเก็บและ
ค้นหำข้อมูลบุคลำกร
แบบเบ็ดเสร็จ 
 

ฐำนข้อมูล/ระบบ 1 
 

- - 1 - น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ส ำหรับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล 
2. อบรมกำรใชเ้ทคโนโลยี และกำรสื่อสำรทีท่ันสมยัเพื่อเพิ่ม
ประสิทธ ิภำพในกำรปฏิบตัิงำน 



3 
 

มิต ิ  3  ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 

เป้าประสงค ์ ช ื่อตวัช ีว้ดั หน่วยวดั เป้าหมาย กลยุทธ  ์ แผนงาน/โครงการ 
66 67 68 69 70 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 พัฒนาขดีสมรรถนะของบคุลากรเพือ่การบรกิารท ีเ่ปน็เลศิ 

1. เพื่อพัฒนำทักษะของบุคลำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยีทนัสมยัในยคุดิจิทัลในงำนบรกิำร
ห้องสมุด 
2. เพื่อส่งเสรมิให้บคุลำกรมคีวำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพที่สูงขึ้น 

1. จ ำนวนบุคลำกรที่เป็น 
Talented People หรือได้รบั
รำงวัลทำงด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ 
2. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รบั
แต่งตั้งในต ำแหน่งงำนที่สงูขึ้น 
3. จ ำนวนควำมรู้/นวัตกรรม
ใหม่ที่บุคลำกรพัฒนำและ
ประยุกต์ในงำนบรกิำรห้องสมดุ 

 

คน 
 
 
 

คน 
 

เรื่อง/รำยกำร/ 
ผลงำน 

1 
 
 
 
2 
 
3 

1 
 
 
 
2 
 
3 

1 
 
 
 
2 
 
3 

1 
 
 
 
2 
 
3 

1 
 
 
 
2 
 
3 

1. สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ 
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีเพื่อ
สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู/้นวัตกรรมใหมใ่นงำน
บริกำรห้องสมดุ 
3. ติดตำมและประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนเพื่อ
พัฒนำงำนบริกำรและพัฒนำทรพัยำกรบคุคล
ของห้องสมุด 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมดุเชงิรุกเพื่อกำรบริกำรที่
เป็นเลิศ 
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรงำนบริกำรห้องสมดุ  
3. ประเมินผลกำรน ำควำมรูม้ำใช้ประโยชนต์ำมโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรในงำนบริกำรห้องสมดุ  

ประเดน็ยทุธศาสตร ์2 การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรดว้ยระบบการจดัการความร ู ้

1. เพื่อสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ห้แก่
บุคลำกรของส ำนักบรรณสำรสนเทศ 

1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ทีส่รำ้ง 
ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรภำยในส ำนกั
บรรณสำรสนเทศ 
2. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรสร้ำงควำมรว่มมอืกบั
เครือข่ำยในกำรสรำ้งนวัตกรรม
กำรบริกำรร่วมกัน 
 

เร่ือง 
 
 
 

โครงกำร 

3 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
1 

1. สนับสนุนกำรสรำ้งองค์ควำมรูใ้ห้แก่
บุคลำกร รวมถึงกำรจัดกำรถำ่ยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบคุลำกรภำยใน
ส ำนักบรรณสำรสนเทศ 
2. ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรบุคคลท่ี
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอก
โดยใช้ควำมร่วมมือเครือข่ำย 

1. โครงกำรสรำ้งสรรค์องค์ควำมรู้ ถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จำกพี่สู่นอ้ง  
2. โครงกำรสรำ้งควำมร่วมมอืกับเครือขำ่ยในกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรบรกิำรร่วมกนั 

 

 

 

 

 



4 
 

 

มิต ิ  4  ความพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 
 

เป้าประสงค ์ ช ื่อตวัช ีว้ดั หน่วยวดั เป้าหมาย กลยุทธ  ์ แผนงาน/โครงการ 

66 67 68 69 70 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 พัฒนาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่การตดัสนิใจตามหลกัความสามารถ ผลงาน ค ุณธรรม น ิตธิรรม สิทธมินษุยชน และความโปรง่ใส 

1. สร้ำงนวัตกรรมกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถกำรตัดสินใจควำม 
รับผิดชอบร่วมกันของบคุลำกร 

ร้อยละควำมพึงพอใจต่อผลกำร
ตัดสินใจกำรบรหิำรทรัพยำกร
บุคคล 

ร้อยละ  80 80 85 85 90 พัฒนำฐำนข้อมลูเพื่อกำรตัดสนิใจด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำน รับฟังควำมคิดเหน็และควำมพึง
พอใจของบุคลำกรทกุระดับต่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของห้องสมดุ 

1. โครงกำรพัฒนำและสง่เสรมิกำรใชฐ้ำนขอ้มลูเพื่อกำร
วำงแผนและตัดสินใจในกำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลให้ 
โปร่งใส่และเป็นธรรม 
2. เพิ่มช่องทำงในกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกับควำม 
ไม่โปร่งใสในกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล 
3. ประชุมบุคลำกรใหม้สี่วนร่วมในกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติงำนรำยบุคคล 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของ
บุคลำกรทุกระดับ 

จ ำนวนกิจกรรมกำรส่งเสริมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และวินยัของ
บุคลำกร 
 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 จัดกำรฝึกอบรมเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม บุคลำกรในส ำนกับรรณสำรสนเทศ 

1. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับบุคลำกร
ห้องสมุด 
2. มีกำรสื่อสำรท ำควำมเขำ้ใจ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลกัคุณธรรม นิติธรรม สิทธ ิ
มนุษยชน และควำมโปร่งใสให้บคุลำกรได้รบัทรำบอย่ำง
ทั่วถึง 

3. บุคลำกรส ำนักบรรณสำรสนเทศมจิีตส ำนึก
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

ร้อยละของบุคลำกรรับรู้ 
แนวปฏบิัติด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำล 

ร้อยละ    100 100 เสริมสรำ้งจิตส ำนึกดำ้นคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมำภิบำล ให้แก่บุคลกรส ำนักบรรณ
สำรสนเทศ 

1. สร้ำงกำรรับรู้แนวปฏิบตัิด้ำนกำรจัดกำรบคุลำกร ด้ำน
วินัย คุณธรรม นิตธิรรมและควำมโปรง่ใสทีเ่ป็นลำยลกัษณ์
อักษรตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกำรปฏิบตัิรำชของ
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

มิติ  5  ค ุณภาพชีวติและความสมดลุระหวา่งชีวิตกบัการท างาน  

 

เป้าประสงค ์ ช ื่อตวัช ีว้ดั หน่วยวดั เป้าหมาย กลยุทธ  ์ แผนงาน/โครงการ 
66 67 68 69 70 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์1 การสง่เสรมิความผกูพนัและการสรา้งเสรมิบรรยากาศทีด่ใีนการท  างานของบคุลากรหอ้งสมดุ 

1. เพื่อจัดสภำพแวดล้อมและสิง่อ ำนวยควำมสะดวก
ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบตัิงำนของบุคคลำกร
ห้องสมุด 
2. เพื่อน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสัมพันธ ์
อันดีระหว่ำงบุคลำกรห้องสมดุ  
3. เพื่อสร้ำงควำมสมัพันธท์ี่ดีระหว่ำงบคุลำกรและ
ผู้บริหำรห้องสมดุ  

1. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรบริหำรกำร
ปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร และ
สภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบตัิงำน 
2. ระดับคะแนนเฉลีย่ประเมนิ
ประสิทธ ิภำพควำมผกูพัน 
ของบุคลำกร 
3. ระดับคะแนนเฉลีย่กำร
ประเมินควำมต้องกำร ควำม
คำดหวังชองบุคลำกร 

รอ้ยละ 
 
 
 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ  

80 80 80 80 80 1. จัดสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้
เหมำะสมกบักำรปฏบิัติงำน 
2. ติดตำม ส ำรวจ สอดส่องและดูแลเพื่อ
สร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำนของบคุลำกร 
ทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงกำรพัฒนำปรบัปรงุสภำพแวดล้อมในห้องสมดุ 
2. โครงกำรเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy Team) 
3. โครงกำรอบรมบคุลำกรให้มคีวำมรูเ้รื่องเกี่ยวกับ 
เกณฑ์มำตรฐำน Green Library 
4. โครงกำรประเมนิประสิทธภิำพควำมผูกพันของบุคลำกร 
5. โครงกำรประเมนิควำมตอ้งกำร ควำมคำดหวังชอง
บุคลำกร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


