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ค าน า 

 

แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  พ.ศ. 255 7 - 25 61 จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการวิเคราะห์ SWOT หาจุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรค  ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีความสอดคล้องกับ  เป้าหมายที่ 1 : 
การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   กลยุทธ์หลักที่ 
1 : การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ  เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและระบบการ
จัดการเรียนการสอน ที่สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพสู่สังคม กลยุทธ์ที่ 3 : เร่งรัดการใช้สื่อและนวัตกรรม
การสอนที่ทันสมัยและเร่งสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
 ดังนั้น ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 255 7 - 2561 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการร่วมกัน
พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
คณะผู้จัดท า 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
 

ประวัติความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ. 2501 มีการยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้นเป็นวิทยาลัยครู จึงได้ก่อตั้ง

ห้องสมุดขนาด 1 – 3 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในอาคารอื่นๆ มีการโยกย้ายหลายครั้ง จนกระทั่งมีบรรณารักษ์
ท่านแรก คือ ม.ร.ว.สุรชา  เทวกุล  และท่านต่อมา คือ ม.ร.ว.ทวีโภค  เกษมศรี  

พ.ศ. 2522 ห้องสมุดได้ย้ายไปที่อาคารหอสมุดแห่งใหม่ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น (อาคาร        
ม.ร.ว.ทวีโภค  เกษมศรี) และได้รวบรวมหนังสือจากห้องสมุดภาควิชาและคณะต่างๆ มาไว้ที่ห้องสมุดแห่ง
ใหม่  โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจ านวนมาก 

พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ห้องสมุดจึงได้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิทยบริการ”  

พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับงบประมาณแผ่นดินในการสร้างอาคาร               
ส านักวิทยบริการ เป็นอาคารสูง 8 ชั้น และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระพ่ีนางเธอ   
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร 
และโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารว่า "อาคารบรรณราชนครินทร์"  

พ.ศ. 2546 ส านักวิทยบริการ ได้ จัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) เพ่ือให้บริการแก่
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 25 47  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะให้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฏกระทรวง  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ส านักวิทยบริการ
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางและแหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   

 
 

ตราสัญลักษณ์ 
 

 
สัญลักษณ์นี้มีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) เส้นโค้ง  แสดงถึงความเคลื่อนไหว  

ความ    ไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาองค์ความรู้   และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนา    
อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นสากล  2) ภาพหนังสือ  แสดงถึงการพัฒนาบุคลากร  

นักศึกษา  และผู้ใช้บริการทั่วไปผ่านองค์ความรู้ต่างๆ โดยมีหนังสือเป็นตัวแทน และ 3) วงกลมกึ่งกลาง
ภาพ  แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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อธิการบดี  

รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผด็จ  ก๋าค า) 

รองผู้อ านวยการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน) 

รองผู้อ านวยการ 
(อาจารย์วรรณรุจ มณีอินทร)์ 

รองผู้อ านวยการ 
(อาจารย์ดุษฎี เทิดบารม)ี 

หัวหน้าส านักงาน  (นางพจนารถ  แก้วนุ่ม) 
 

งานสนับสนุนทั่วไป 
- นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด           ( หัวหน้างาน)  

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- นางสาวชุมภู เมืองคลี่     (หัวหน้างาน)   
- นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น  บรรณารักษ์  
- นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ บรรณารักษ์  
  
 
 
 
 

งานบริการสารสนเทศ 
- นางสาวรสสุคนธ์ ไตรรงค ์     (หัวหน้างาน) 
- นางสาววิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น นักเอกสารสนเทศ  
- นางศิริรัตน์ น้ าจันทร์        บรรณารักษ์  
- นางสาวโบว์ แซ่เจียม   บรรณารักษ์  
- นางสาวชไมพร ตะเภาทอง นักเอกสารสนเทศ  
- นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ นักเอกสารสนเทศ  
 

งานเทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ 
- นายสืบยศ สินบัว  (หัวหน้างาน) 
- นายภูชิต พิมพ์พิทักษ์   นักวิชาการโสตทัศวัสดุ  
- นายสรรเสริญ มิตรสมาน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
 
 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- อาจารย์สุธัญญา ภู่รัตนาพิชญ ์   (หัวหน้างาน) 
- นายเกษม ประดาสุข  นักวิชาการโสตทัศวัสดุ   
- นายอนุวัฒน์ โชติมณี  นักวิชาการโสตทัศวัสดุ  
- นายสุชล สมประสงค์  นักวิชาการโสตทัศวัสดุ  
- นางสาวศุภลักษณ์ หนั่นเป่ียม นักวิชาการโสตทัศวัสดุ  
 

- นายดิษพงษ์ วงศ์ยะรา   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
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การวิเคราะห์ SWOT ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ

ัดก
าร

 

1. มีระบบสารสนเทศ (VTLS)  
ในการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศอย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบได้ 
2. มีแผนการปฏิบัติงานท้ังระยะ
สั้นและ ระยะยาว 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ (Morning Talk) 
4. มีการให้บริการขั้นตอนเดียว
แบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop 
Service) อย่างน้อย 2 บริการ 
5. มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
6. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
ฝึกงานของมหาวิทยาลัย 
7. มีเครือข่ายห้องสมุดทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
8. มีโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 

                   
- 

1. นโยบายการกระจาย
อ านาจของฝ่ายบริหารท าให้
เกิดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ สนับสนุนด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีนโยบาย สนับสนุน การ
ให้บริการห้องสมุดในแต่ละ
คณะ 

            
- 

ด้า
นบ

ุคล
าก

ร 

1. ผู้บริหารและ บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในงานของ
ส านักวิทยบริการฯ 
2. มีการท างานอย่างเป็นระบบ 
(Team Work) 
3. บุคลากร มีจิตบริการและมี
ความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน (Service Mind) 
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
5. บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้า 
ที่แทนกันได้ 

1. บุคลากรบาง ส่วน ขาด
ความรู้ และ ทักษะในการ
ท างานด้านวิชาชีพในเชิงลึก 
2. จ านวนบุคลากรยังไม่
เพียงพอ เมื่อเทียบกับสัดส่วน
จ านวนผู้ใช้บริการ 
 

1. มบส. มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอาเซียน  ท าให้มี
โอกาสในการแลกเปลี่ยน
บุคลากรร่วมกันได้ 
2. มีเครือข่ายกับห้องสมุด
ภายในมหาวิทยาลัย ท าให้
บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานกันได้ 

            
- 

   
   

   
   

   
 ด้

าน
กา

รบ
รกิ

าร
 1. มี ช่องทางให้ บริการ

หลากหลายรูปแบบ 
2. มีการให้บริการข่าวสาร
ความรู้ที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  และ น าผลมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการอบรม เพิ่มศักยภาพใน
การ  สืบค้นข้อมูลทุกภาค

1. การบริการ บางงานยัง ไม่
ทั่วถึง เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอ 

1. สกอ. เพิ่มจ านวน
ฐานข้อมูลออนไลน์ท าให้
ผู้ใช้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์มีความสะดวกมาก
ขึ้น 
 

1. ระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยยังไม่
เสถียร ท าให้การ
ให้บริการไม่ต่อเนื่อง 
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 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
การศึกษา 
5. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6. มีพื้นท่ีบริการการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ( Learning 
Commons Zone) 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
สา

รส
นเ

ทศ
 1. มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่

ทันสมัย เพียงพอ และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
2. มีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ 
 

1. หนังสือท่ีมีสภาพเก่า ยังมี
จ านวน หนึ่ง  แม้จะพยายาม
แทนด้วยหนังสือใหม่  แต่
อัตราการเติบโตของหนังสือ
ใหม่ยังไม่รวดเร็วพอ 
2. มีวารสาร จ านวนน้อย 
เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ท าให้ไม่
เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

1. ความก้าวหน้า ทาง
เทคโนโลยี สามารถท าให้การ
ค้นคว้าข้อมูลมีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. มีความร่วมมือในการ
จัดหา e-Book ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
- 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  ด้

าน
เท

คโ
นโ

ลยี
สา

รส
นเ

ทศ
 

1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยผ่าน
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย
(กล้อง วงจรปิด ) ให้แก่
ผู้ใช้บริการ 
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย  
( OARIT) ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ครอบคลุมทุกจุด 
4. มีระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบจอสัมผัส
ขนาดใหญ่ (Touch Screen) 
5. มีระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และ
สามารถคืนหนังสือได้ตลอด  
24 ช่ัวโมง (24 hour service) 
6. มีสื่อมัลติมีเดียในการสืบค้น
ข้อมูลของดีฝั่งธนบุรี 
7. มีฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database) จ านวน
เพียงพอ 

1. จ านวน IP Address ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 
 

1. หน่วยงานภายนอกพัฒนา
ระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีห้องสมุดอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ได้รับการสนับสนุน
ฐานข้อมูลออนไลน์จาก สกอ. 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ตที่สะดวก
และเข้าถึงได้ง่ายกว่า 
เช่น Google 
2. ฐานข้อมูลออนไลน์
ส่วนใหญ่เป็นภาษา 
อังกฤษ ท าให้ผู้ใช้ 
บริการเข้าถึงข้อมูลได้
ยาก 
 

ด้า
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

1. มีการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า โปร่งใส เป็นระบบ และ
ตรวจสอบได้ 
2. มีการรายงานการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง              

1. งบประมาณในการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  ไม่
เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
2. ขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้าน
เทคโนโลยีที่มีราคาสูง 
3. ยังขาดแคลนงบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาด

 
              - 

1. งบประมาณแผ่นดิน      
ไม่ เพียงพอ กับการ
ด าเนินงานของส านัก  
วิทยบริการฯ 
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 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ใหญ่ หรือการปรับปรุง
สถานท่ี ซึ่งใช้งบประมาณ
มาก 

ด้า
นอ

าค
าร

สถ
าน

ที่ 

1. มีอาคารห้องสมุดเป็นเอกเทศ  
2. มีห้องประชุม/สัมมนา/ ห้อง
ค้นคว้ากลุ่มย่อย  ที่ให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ 
3.มีมุมบริการเครื่องดื่มไว้
บริการในห้องสมุด 
 
 

1. พื้นที่ในการให้บริการ อ่าน
หนังสือ ไม่เพียงพอ  
โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้
สอบ  
2. ท าเลที่ตั้งของห้องสมุดอยู่
ลึกเกินไป หาค่อนข้างยาก 
3. จุดให้บริการชาร์ตอุปกรณ์
ในการสืบค้นข้อมูลไม่
เพียงพอ 

 
               - 

1. ไม่สามารถขยาย
พื้นที่ในการอ่านได้มาก
ขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
ปรัชญา 

แหล่งสรรพความรู้    ก้าวทันเทคโนโลยี   บริการดี   มีจิตส านึก 
 

เอกลักษณ์ 
ใส่ใจในทุกความต้องการของผู้รับบริการ   “We care for your needs” 
 

อัตลักษณ์ 
 “บริการดี มีจิตส านึก” 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าและให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้สากล
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล 
 2. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย  

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงและการบริการทรัพยากรสารสนเทศและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4. เชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากลโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  
5. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ด้วยทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  
2. เพ่ือให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการ  
3. เพ่ือขยายขอบเขตการใ ห้บริการ  เพื่อสนับสนุน โดยเชื่อมโยงไปสู่แหล่งสารสนเทศท้ังภายใน

และภายนอกประเทศ  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   
4. เพ่ือ เชื่อมโยง ส่งเสริม องค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากลในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ  
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
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ส่วนที่ 3  
แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557-2561 

 
เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 กลยุทธ์หลักที่1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 
1. มีนโยบายการจัดหา  
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี 
ชัดเจน 
 
 

1.1 นโยบายในการ  จัดหา
ทรัพยากร 

1.1 จัดท านโยบายการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ครอบคลุมทุกประเภท 

1.1 ผลการด า 
เนินงานจัดหา 
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 5 5 5 งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2.1 กระบวนการในกา ร
จัดหาทรัพยากร 

2.1 ส ารวจความต้องการ 
ทรัพยากรสารสนเทศในแต่
ละหลักสูตร / สาขาวิชา 
 

2.1 จ านวน
ทรัพยากรสารสน 
เทศท่ีจัดหา
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

3. วิเคราะห์ความ 
เพียงพอของทรัพยากร 
อิเล็กทรอนิกส์ต่อความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

3.1. มีการวิเคราะห์การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 ส ารวจความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการทรัพยากร 
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3.1 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอยู่
ในระดับดี 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 งานเทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ 

4. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีคลุมทุก
สาขาวิชาและทันสมัย 

4.1. มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

4.1 จัดหา E-book ท่ีสอด 
คล้องกับการเรียนการสอน 
4.2 จัดท าข้อมูลวิทยานิพนธ์
ในรูป Digital Collection  
รวมทั้งผลงานทางวิชาการ 

4.1 จ านวน E-
Book และ
วิทยานิพนธ์ในรูป 
Digital 
Collection  

ระดับ 5 5 5 5 5 งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 
ของคณาจารย์ รวมทั้งผลงานทาง

วิชาการ ของ
คณาจารย์เพิ่มขึ้น 

5. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศใหพ้ร้อมเพื่อ
รองรับการ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.1. สนับสนุนศักยภาพ
ทางด้านวิชาการแก่สังคม
และด้านทรัพยากรให้ เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

5.1. จัดหาทรัพยากรสาร  
สนเทศ 

5.1. มีจ านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ี
ให้บริการแก่สังคม 

จ านวน 4000 4000 4000 4500 4500 งานพัฒนาทรัพยากร
สารเทศ 

6. มี การบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
และแหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

6.1. ส่งเสริมการบริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
    
 

6.1 จัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว  
(One Stop Service)  
 
 

6.1 จ านวนการ
ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว 
(One Stop 
Service)  

ระดับ 5 5 5 5 5 งานบริการสารสนเทศ 

7. พัฒนารูปแบบการ 
ส่งเสริมการใช้บริการ 
โดยน า IT เข้ามาใช้ 
ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้  
บริการให้รวดเร็ว 
 

7.1 น า IT มาใช้ในการ
บริการ 

7.1 บริการแจ้งข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
7.2 จัดบริการตอบค าถาม
และช่วยค้นคว้าผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต  (E-mail / 
Web board / Ask 
Librarian) 

7.1 จ านวนบริการ
ที่น า  IT มาส่ง  
เสริมการให้  
บริการ  

ระดับ 5 5 5 5 5 งานเทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ 

7.3 พัฒนาและบ ารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

7.3 พัฒนาและดูแลระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
7.4 บ ารุงรักษาระบบ VTLS 

7.3 การพัฒนา
และดูแลระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ 

การบ ารุง 
รักษา 
(ครั้ง/
ภาค

1 1 1 2 2 งานเทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ 
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๑๓ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 
7.4 บ ารุงรักษา
ระบบ VTLS  

เรียน) 

8. พัฒนาบุคลากรส านัก 
วิทยบริการในการใช้ 
งานซอฟต์แวร์ที่ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ห้องสมุด 

8.1. จัดอบรมการใช้ซอฟต์  
แวร์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ห้องสมุดแก่บุคลากร 

8.1 ร้อยละของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านการใช้ซอฟต์แวร์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุด 

8.1 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอยู่
ในระดับดี 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 งานเทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ 

8.2. เผยแพร่ข่าวสารด้าน
เทคโนโลยีห้องสมุดแก่
บุคลากร 

8.2. ประชาสัมพันธ์ข่าว  สาร
ทางด้านเทคโนโลยีห้องสมุด 

8.2 จ านวนข่าว  
สารที่เผยแพร่ 

จ านวน 
(ครั้ง/ปี) 

6 6 6 7 7 งานเทคโนโลยีการ
จัดการระบบ
สารสนเทศ 

8.3. การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากร 

8.3 ฝึกอบรมบุคลากรในด้าน
วิชาชีพบรรณารักษ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.3  มีการส่ง
บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม  

ร้อยละ 75 75 75 80 80 งานบริการสารสนเทศ 

8.4. การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากร 

8.4 ศึกษาดูงานทางด้าน 
ห้องสมุดและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

8.4 จ านวนการ  
ศึกษาดูงานด้าน
ห้องสมุดและเทค  
โนโลยีสารสนเทศ 

ครั้ง/ปี 2 2 2 2 2 งานผู้บริหาร 

9. การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

9.1. การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่น 

9.1. ประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

9.1. การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชนในท้องถิ่น 

จ านวน
เครือข่าย 

30 30 30 35 35 งานพัฒนาทรัพยากร
สารเทศ 

10. บุคลากรมีส่วน
สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านการท านุ

10.1. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

10.1. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 
10.2. จัดกิจกรรมสืบสาน 

10.1 จ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 70 70 70 75 75 งานสนับสนุนท่ัวไป 
งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 



 

แผนกลยุทธ์ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ | พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

๑๔ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์
มาตรการ/โครงการ 

/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 2561 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมและประเพณี 
ต่างๆที่ดีงาม 

10.2 จ านวนกิจ  
กรรมที่ด าเนินการ  

จ านวน
กิจกรรม 

2 2 2 3 3 งานบริการสารสนเทศ 
งานเทคโนโลยีการ

จัดการระบบ
สารสนเทศ 
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