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พ.ศ. 2556

คํานํา
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ทําให้
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดหรือเกิดความก้าวหน้าไปใน
ทิศทางที่กําหนด โดยเฉพาะการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ให้ประสบความสําเร็จได้นั้น จําเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางที่
ต้องการภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดและบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเป็นต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลา 5 ปี (2556-2560) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้ประสบความสําเร็จ เกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ชื่อหน่วยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง

321 ถนนนารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในระยะเริ่มแรกหนังสือยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ
เพราะขาดบรรณารักษ์ที่ขาดความรู้ในด้านการดําเนินงาน ดังนั้นเริ่มแรกจึงมีการจัดเก็บหนังสือไว้ที่ห้องพักครู
หรืออาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2497 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมมานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้จัดให้มีห้องสมุดขึ้น โดยใช้เรือนไม้
หลังอาคาร 2 จัดเป็นห้องสมุด
พ.ศ. 2500 อาจารย์พร ทองพูนศักดิ์ ผู้อํานวยการ ได้ย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ชั้นล่างของอาคาร 2 ซึ่ง
ได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการ G.E.D. (General Education Development) เป็นค่าครุภัณฑ์และหนังสือ
พ.ศ. 2506 คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ ได้ย้ายห้องสมุดไปอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 2 มีขนาด 3
ห้องเรียน
พ.ศ. 2515 อาจารย์บุญเลิศ ศรีหงส์ เป็นผู้อํานวยการ ในปี พ.ศ.2516 ได้ขยายห้องเรียนเป็น 5 ห้อง
ได้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ โดยใช้งบประมาณ 2,400,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,300,000
บาท และวิทยาลัยครูเทพสตรีจ่ายสมทบ 100,000 บาท อาคารได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 24 กันยายน 2517 และ
เปิดใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517
พ.ศ. 2540 อาจารย์สมบูรณ์ สงวนญาติ เป็นอธิการบดี ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างหอสมุด
ขึ้นมา เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2542
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงได้มีการปรับ
โครงสร้างสํานักวิทยบริการ เป็น “สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ประวัติการนําเทคโนโลยีสารนิเทศเข้ามาใช้ในสํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพัฒนาการจากห้องสมุด
ธรรมดา (Manual Library) เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ดังนี้
สิงหาคม พ.ศ.2538 ได้เริ่มนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(Dynix Library Automation System) เริ่มด้วยโปรแกรมหลักสําหรับงานห้องสมุด 4 โปรแกรม คือ
โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล, โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Cataloguing Module),
โปรแกรมสําหรับสืบค้น (Online Public Access Cataloging Module คือ OPAC หรือ PAC) และโปรแกรม
สําหรับงานบริการยืม-คืน (Circulation Module) ระยะนี้เน้นการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และ
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โสตทัศนวัสดุ โดยมีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 4 เครื่อง (ใช้งบประมาณทั้งระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ จํานวนเงิน 1,354,550 บาท)
กันยายน พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จาก 8 User License ขยายเป็น 16 User
License (งบประมาณ 395,100 บาท)
ตุลาคม พ.ศ.2539 ซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่ม 6 เครื่อง (งบประมาณ 279,280 บาท) เพื่อใช้ในงาน
สร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมเพิ่มเติม และให้บริการสืบค้นด้วยระบบ OPAC จํานวน 4 เครื่อง
มิถุนายน พ.ศ.2540 เปิดบริการยืม-คืน ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ตุลาคม พ.ศ.2540 เปลี่ยน Server Compaq ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มลูกข่ายประจํา ฝ่าย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และฝ่ายบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ จัดหาคอมพิวเตอร์บริการอินเทอร์เน็ต 10 เครื่อง บริการ
CD-Rom stands alone 3 เครื่อง
พ.ศ.2541 จัด ซื้อ คอมพิวเตอร์ลู กข่า ยเพิ่ม อี ก 5 เครื่อ ง ใช้ ใ นส่ ว นสิ่ งพิ ม พ์ ต่อ เนื่ อง ส่วนบริก าร
โสตทัศนวัสดุ และบริการสืบค้น (OPAC) 3 เครื่อง จัดทําฐานข้อมูล CD-ROM วารสารภาษาไทยสาขา
เกษตรกรรม เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่น และได้วางสายเคเบิล 110 จุด เพื่อ
รองรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดําเนินงานและบริการ
พ.ศ.2542 ได้ปรับขยายและปรับปรุงแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Z39.50 ที่มีความ
จําเป็นต่อการบริหาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเชื่อมต่อกับห้องสมุดอื่นๆ
ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากระบบ Dynix เป็นระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Horizon
สร้างเว็บไซต์ของหอสมุด URL คือ http://library.tru.ac.th
พ.ศ.2543 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 48 เครื่อง (2,092,407 บาท) เพื่อบริการ Internet เพิ่มขึ้น
เป็น 30 เครื่อง และ CD-Rom Stand alone เพิ่มขึ้นเป็น 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สําหรับปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ เพิ่มเติม
ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ Web PAC 1 เครื่อง (งบประมาณ 1,330,545 บาท) เพื่อขยาย
บริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
เปิดบริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย (Web PAC) ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล CD Multimedia 1 เครื่อง (1,338,46 บาท)
เมษายน พ.ศ.2545 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพิ่มเติมอีก 23 เครื่อง (878,577 บาท) เพื่อบริการ
CD-ROM Network
พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ขยายขีดความสามารถของเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Horizon
เป็น Horizon Sunrise 7.2 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดอื่นๆ ได้พร้อมกันโดย
เทคโนโลยีฐานข้อมูล Z 39.5
กั น ยายน พ.ศ.2548 จั ด ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 7 เครื่ อ ง จํ า นวน 5 เครื่ อ ง ใช้ บ ริ ก าร CDMultimedia จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับผู้ปฏิบัติงานจัดทําเว็บไซต์ และตัดต่อซีดี วีดีโอ
มิถุนายน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง จํานวน 2 เครื่อง ใช้สําหรับบริการยืม-คืน
ห้องฝึกอบรม 1 เครื่อง ผู้บริหาร 2 เครื่อง สําหรับเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการฯ เปลี่ยน URL
เป็น
http://library.tru.ac.th
กันยายน พ.ศ.2549 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง สําหรับบริการห้อง AV2
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กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 12 เครื่อง ใช้สําหรับปฏิบัติงานธุรการ 1 เครื่อง/
บริการยืม-คืน 2 เครื่อง/ สืบค้นข้อมูล (ชั้น 1) 2 เครื่อง/ บริการโสตทัศน์ 1 เครื่อง/ งานฐานข้อมูลหนังสือ 6
เครื่อง
พฤษภาคม พ.ศ.2550 ติดตั้งกล้องวงจรปิดจํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พฤศจิกายน พ.ศ.2550 จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 3 เครื่อง สําหรับปฏิบัติงานธุรการ และ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธันวาคม พ.ศ.2550 จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน/ คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด และโทรทัศน์ขนาด 37 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุด และชุดโต๊ะกาแฟ 2 ที่นั่ง จํานวน 1 ชุด ได้รับบริจาคจาก
บริษัทบางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จํากัด
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 1 ชุด สําหรับปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกราคม พ.ศ.2551 จัดซื้อชั้นเหล็กใส่หนังสือ จํานวน 10 ชิ้น สําหรับบริการโสตทัศน์ศึกษา
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Server แม่ข่ายระดับสูง จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนาคม พ.ศ.2551 ติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน 16 เครื่อง สําหรับสอดส่องดูแลความปลอดภัย
พ.ศ. 2552 จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน 5 เครื่อง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ
พ.ศ. 2553 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 1 เครื่อง เพื่อใช้สําหรับดําเนินงานส่วน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 36 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2554 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการสําหรับการสืบค้นสารสนเทศ และ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่อง เพื่อบริการ Internet
พ.ศ. 2555 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง เพื่อปฏิบัติงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
พ.ศ. 2556 จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 1 ชุด สําหรับการรักษาความปลอดภัยภายใน
สํา นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งฉายภาพโปรเจคเตอร์ จํ า นวน 2 เครื่ อ ง สํ า หรั บฝึ ก อบรมและนํ า เสนอ
มัลติมีเดีย และปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องบริการอินเทอร์เน็ต
ผู้บริหารงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2497-ปัจจุบัน ดังรายนามต่อไปนี้
2497 - 2501
อาจารย์ออมทรัพย์
คําอาจ
2501 - 2502
อาจารย์สุนทรี
ศาสตร์สาระ
2502 - 2503
อาจารย์สวาท
ฤทธิเกิด
2503 - 2505
อาจารย์สมัย
เสยยงคะ
2505 - 2522
ผศ.วัลลภ
สวัสดิวัลลภ
2522 - 2533
อาจารย์มนต์ฤดี
วัชระประทีป
2533 - 2536
อาจารย์ชมภู
โชติจริยะ
2536 - 2537
อาจารย์บุญเรือน
จันทศรีคํา
2537 - 2539
อาจารย์รชตกมล
ยันต์ทอง
2539 - 2542
อาจารย์ชมภู
โชติจริยะ
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2542 - 2546
2546 - 2556
มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน

ผศ.บุญรือน
ผศ.ดวงใจ
ผศ.ศรีสุภา

จันทศรีคํา
อมิตรพ่าย
นาคธน

คณะผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
ผู้อํานวยการสํานัก
2. อ.ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
รองผู้อํานวยการสํานัก
3. อ.ปิยะพงษ์
แดงขํา
รองผู้อํานวยการสํานัก
คณะกรรมการประจําสํานักฯ
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
2. ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
3. อ.ปิยะพงษ์
แดงขํา
4. ผศ.บุญเรือน จันทศรีคํา
5. ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ําพิรุณ
6. นายวิบูลย์
ศรีโสภณ
7. นางสาวชวนชม สมนึก
8. นางสาวสุกัญญา บุญทวี
9. นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
10. นายประสิทธิ์ อ่วมเนียม
11. นางสาวบุษกร เขียวมั่น
12. นางสาวอณุภา ทานะรมณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

การบริหารงาน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น สํ า นั ก งาน
ผู้อํานวยการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เล่มที่ 123 ตอนที่ 62ง ความใน
ข้อ 5 กล่าวว่า ให้แบ่งส่วนราชการ ในสถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ
เป็นสํ านักงานผู้อํานวยการ ประกอบด้ วยงาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานเทคนิคสารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2556
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน
1. ผศ.ศรีสุภา
นาคธน
2. ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
3. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา
4. นางศศิภา
เกตุเจริญ
5. นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
6. นางสาวชวนชม
สมนึก

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
หัวหน้าส่วนงานธุรการ
หัวหน้าส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
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7. นางสาวบุษกร
8. นางอัญชลี

เขียวมั่น
หัวหน้าส่วนงานบริการสารสนเทศ
เขื่อนขันธ์
หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อธิการบดี
รองอธิการบดี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการสํานักฯ
คณะกรรมการประจําสํานักฯ
สํานักงานผู้อํานวยการ

งานธุรการ

งานเทคนิคสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

หน่วยบริหารและ
สารบรรณ

หน่วยพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการยืม-คืน

หน่วยระบบงาน
ห้องสมุดอัตโนมัติ

หน่วยการเงิน
และพัสดุ

หน่วยวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

หน่วยพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยนโยบาย
และแผน

หน่วยบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ

หน่วยบริการสารสนเทศ
และช่วยการค้นคว้า

หน่วยสื่อโสตทัศน์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยบริการเพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการ

หน่วยตรวจสอบ
บํารุงรักษา

หน่วยสารสนเทศ
ท้องถิ่น
หน่วยบริการวิชาการ
แก่ชุมชน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาระหน้าที่
1. งานธุรการ
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารให้สามารถบริหารงานได้ในความ
รับผิดชอบด้านการบริหารทั่วไป ทําหน้าที่ประสานงานกับงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของสํานักฯ โดยงานธุรการได้แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วยงาน
เพื่อปฏิบัติภารกิจ
1.1 หน่วยการบริหารและสารบรรณ ประกอบด้วย งานสารบรรณ การจัดทําหนังสือ ติดต่อ
ราชการการรับหนังสือและการส่งหนังสือ การเก็บหนังสือ งานการประชุม งานบริหารงานบุคคล งานจัดการ
ความรู้ ดําเนินการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ ประสานงานการจัดการความรู้ของงานต่างๆ
ภายในสํานักฯ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง และการนําเอาเทคนิควิธีการจัดการความรู้มา
เผยแพร่ ถ่ายทอดให้บุคลากรในสํานักฯ มีการเรียนรู้ร่วมกัน งานอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคงานยานพาหนะ
งานวิจัยสถาบัน จัดทํารายงานประจําปี และงานประชาสัมพันธ์
1.2 หน่วยการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน การตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน การ
กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศฯ ของทางราชการ
งานพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําปี การจําหน่ายพัสดุ เป็นต้น
1.3
หน่วยนโยบายและแผน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน นโยบาย ภารกิจ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หน่วยนโยบายและแผน ประกอบด้วย งานตั้งคําของบประมาณ งานแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี งานวางแผนและติดตามประเมินผล รวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องการวิเคราะห์อัตรากําลัง เพื่อ
ขอกําหนดตําแหน่งในสํานักฯ งานประกันคุณภาพ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2. งานเทคนิคสารสนเทศ
งานเทคนิคสารสนเทศ เป็นงานที่สําคัญ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสํารวจ
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาและรวบรวมสารสนเทศ พิจารณาคัดเลือก ลงทะเบียน จัดเตรียมทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อนําออกบริการ สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจ
2.1
หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ด้านการดําเนินการคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภททั้งในรูปเล่มสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ รายงานวิจัย หนังสือ
อ้างอิง จุลสาร โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ชุมชนภายนอก มีหน้าที่ คือ การคัดเลือกและจัดหาด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ทรัพยากรครอบคลุม
สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้านการเรียนการสอน
การค้นคว้าวิจัย และสนับสนุนพัฒนาการการด้านอารมณ์ สังคม ของผู้ใช้บริการ
2.2 หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่วิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
ที่จัดหาเข้ามาในสํานักฯ กําหนดเลขหมู่หรือรหัสเพื่อแสดงสาขาวิชาและสถานที่จัดเก็บ กําหนดหัวเรื่องเพื่อ
สืบค้น ลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ ตามรูปแบบMARC 21 ซึ่ง
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เป็นลักษณะสากลของการลงข้อมูลที่โปรแกรมระบบงานห้องสมุด Horizon และระบบอื่นๆ กําหนดรายการ
(entry) ต่างๆ ตามกฎ AACR 2 เพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงรายการบรรณานุกรมที่ต้องการใน
ระบบ OPAC ตลอดจนถึงการจัดทําตัวเล่มให้พร้อมสําหรับการออกให้บริการ รวมทั้งการสํารวจหนังสือ
ประจําปี โดยสํารวจตัวเล่มที่มีให้บริการให้ตรงกับฐานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ พร้อมทั้งส่ง
ซ่อม บํารุงรักษา และการคัดออกหนังสือที่เก่า ล้าสมัย ชํารุดที่ไม่สามารถให้บริการได้
2.3 หน่วยบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมตัวเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ออก
ให้บริการ เย็บเล่ม ทําปกแข็งสําหรับหนังสือที่จัดหามาเพื่อการให้บริการ การพิมพ์-เขียนสัน ปก สื่อสิ่งพิมพ์
ติดเทปสัญญาณแม่เหล็กป้องกันการสูญหาย ติดบัตรกําหนดส่ง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําออกให้บริการ
และจัดทํารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศส่งงานบริการสารสนเทศ

3. งานบริการสารสนเทศ
งานบริ ก ารสารสนเทศทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสารสนเทศแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารให้ ทั น ต่ อ ความ
ต้องการสารสนเทศ โดยให้บริการสารสนเทศทั้งฉบับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริการในลักษณะ
อื่นๆ มีพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบเชิงรุก พัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ตอบสนองการ
จัดการเรียนการสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการพัฒนาความเข้มแข็งและความร่วมมือในการใช้บริการ
สารสนเทศร่วมกันจากห้องสมุดต่างๆ ในเครือข่าย ได้แก่ การขอใช้บริการและการให้บริการสารสนเทศทุก
ประเภทในเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (ThaiLIS) ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาและ
งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศที่หลากหลาย และเกิดการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในวงวิชาชีพอีกด้วย รวมทั้งงานบริการส่งเสริมการใช้และบริการ ชุมชน มี
ขอบข่ายงานในความรับผิดชอบด้านการให้บริการสารสนเทศแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การให้ ก ารศึ ก ษา ฝึ ก อบรมแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาศึกษา ค้นคว้า ใช้บริการต่างๆ ที่สํานักฯ จัดให้บริการ เพื่อ
สร้างบรรยากาศสังคมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนด้วย สามารถแบ่งออกเป็น 6 หน่วยงาน เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ
3.1 หน่วยบริการยืม-คืน มีหน้าที่ในการให้บริการยืม-คืน บันทึกเกี่ยวกับสมาชิก บันทึก
การยืม-คืน ทวงถาม การปรับเมื่อส่งคืนเกินกําหนดและทําบัญชี การจัดเก็บขึ้นชั้นให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
ควบคุมระบบการยืม ระบบการจอง บันทึกการจอง จัดทําสถิติและรายงานเกี่ยวกับการยืม-คืน ตรวจสอบ
จุดทางเข้าออกเพื่อควบคุมมิให้นําทรัพยากรออกโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการยืม
3.2 หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มีหน้าที่ในการคัดเลือก/จัดหา จัดเก็บ/ดูแลรักษา/คัดออก
วารสารและหนังสือพิมพ์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบอกรับ การลงทะเบียนวารสาร ทําดรรชนีวารสาร เตรียม
วารสารเพื่อส่งเย็บเล่ม จัดเก็บและนําออกให้บริการ จัดสร้างฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร ให้บริการยืม-คืน ทวง
ถาม ต่ออายุการบอกรับวารสารและหนังสือพิมพ์ การจัดเก็บขึ้นชั้นให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย จัดทําสถิติและ
รายงานเกี่ยวกับการให้บริการ
3.3 หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการใช้
ทรั พ ยากรสารสนเทศ ตอบคํ าถามเมื่ อ มีผู้ ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ช่ว ยค้ น คว้ าสารสนเทศ ชี้ แ นะแหล่ ง
สารสนเทศ บริการโดยผู้ใช้มาใช้บริการด้วยตนเอง บริการทางโทรศัพท์ หรือโดยทางเทคโนโลยีอื่น จดบันทึก
การบริการสารสนเทศที่ได้บริการไปแล้วเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือค้นคว้าครั้งต่อไป
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3.4 หน่วยบริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ประกอบด้วย การปฐมนิเทศและแนะนําการใช้
บริการของสํานักฯ การจัดกิจกรรมนําชม (Library Tour) การจัดกิจกรรมฝึกอบรมสืบค้นสารสนเทศและการ
ใช้บริการ การจัดทําเอกสาร /สื่อแนะนําการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งให้ผู้ใช้บริการเรียนรู้การ
ใช้บริการ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในสํานักฯ ตลอดจนการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ ทํารายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่แจ้งแก่ผู้ใช้บริการ จัดทําดรรชนีและสาระสังเขป หรือบรรณ
นิทัศน์แนะนําแก่ผู้ใช้ บริการสารสนเทศเลือกสรรตามความสนใจ (บริการ SDI – Selective Dissemination
Information) ทําบรรณานุกรมเฉพาะวิชาให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
3.5 หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น ทําหน้าที่ในการดําเนินงานคัดเลือก จัดหา รวบรวม จัดระบบ
และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และอ่างทอง เช่น
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความเป็นอยู่และประเพณี การศึกษา ภาษา การพัฒนา การเมือง การปกครอง วรรณกรรม
ฯลฯ ทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการสนับสนุนศึกษา ค้นคว้า
วิจัย ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เพื่อมุ่งที่จะธํารง รักษา อนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ และสืบทอดเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป รวมทั้งทําหน้าที่เป็น
แหล่งรวบรวมและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยการรวบรวม ประเมิน
คุณค่า จัดทําเครื่องมือช่วยค้น จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
และบันทึกเหตุการณ์ที่มีความสําคัญต่อประวัติ พัฒนาการและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษา และจัดการเผยแพร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่ผู้สนใจ
3.6 หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน ประกอบด้วยงานการจัดโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน งานการฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลากร จากสถาบัน องค์กรต่างๆ งานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา เป็นต้น

4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานที่สําคัญอีกงานหนึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนา
ระบบเครือข่ายและให้บริการของสํานักฯ สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 หน่วยงาน เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจ
4.1 หน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ บริหารจัดการข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ปรับปรุงพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ทันสมัยและสามารถให้บริการผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
4.2 หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริการสารสนเทศและการบริหารจัดการของสํานักฯ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดีย ดําเนินการ ออกแบบ วิเคราะห์
ความต้ องการ พัฒนาเว็บไซต์ สํานั กฯ พั ฒนาจัดหา บริการ และเผยแพร่ สารสนเทศทางด้ านฐานข้ อมูล
ออนไลน์ทั้ง E-Book และ E-Journal จัดทําหนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัย ส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแหล่งบริการสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ (ThaiLIS) บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
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4.3 หน่วยสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการวิเคราะห์และทํารายการในฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก ไม่จํากัดเวลา และสถานที่ โดยทําหน้าที่
คัดเลือก แปลงสั ญญาณ ถ่ายโอนข้อมูล ลงรายการบรรณานุกรมสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อ
ให้บริการในฐานข้อมูลตามระบบมาตรฐานสากล ให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ จัด
ให้บริการแบบชั้นปิด บริการห้องสารสนเทศต่างๆ ให้คําแนะนํา/ปรึกษาด้านสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงสนับสนุนภารกิจด้านสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมบริการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สํานักฯ นอกจากนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ด้านวางแผน ออกแบบผลิตสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
ได้แก่ ภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดีย และสื่อกราฟิก ให้บริการสําเนาแปลงสัญญาณ ติดตั้ง ควบคุม กํากับ ดูแล และ
ซ่อมบํารุงสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ออกแบบ ตกแต่งด้านกราฟิกทุกประเภท
4.4 หน่วยตรวจสอบบํารุงรักษา มีหน้าที่ตรวจสอบบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง และดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในของสํานักฯ เช่น ระบบยืม-คืน ระบบประตู
อัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายแลน และเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาการใช้งาน
และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ
บุคลากร
อาจารย์
ลูกจ้างประจํา
เจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง)

จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
21

คน
คน
คน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงาน
สํานักงานผู้อํานวยการ
งานธุรการ
งานเทคนิคสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ข้าราชการ ก.พ.

ลูกจ้างประจํา

-

1
1

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
1
1
7
8
4
21

รวม
1
1
8
8
4
22
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหน่งและวุฒิการศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นางสาวชวนชม
สมนึก
นางอัญชลี
เขื่อนขันธ์
นางศศิภา
เกตุเจริญ
นางสาวสร้อยนภา ศรีอัมพร
นางสาวอณุภา
ทานะรมณ์
นางศุภลักษณ์
กระต่ายจันทร์
นางสาวเรวดี
วงษ์สุวรรณ์
นางสาวบุษกร
เขียวมั่น
นายธงชัย
ไสวงาม
นางสาวปิติรัตน์
อินทุม
นางฉอ้อน
เงียบสุภาพ
นางธนัญญา
สุขอุดม
นางอิสรีย์
วงษ์สังข์ทองคํา
นางสาวสงวน
ชื่นชมกลิ่น

ตําแหน่ง
นักวิชาการบรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

15

นายอนุศักดิ์

เทพทัศน์

เจ้าหน้าที่

16
17
18
19
20
21
22

นายประสิทธิ์
นางสาวเพ็ญพิชชา
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวสุกัญญา
นางชุลีรัตน์
นางสิริมาตย์
นางสาวอุษา

อ่วมเนียม
สิทธิวรยศ
เสวกพันธ์
บุญทวี
จันทร์สว่าง
จันทร์ขาว
กองแก้ว

นักวิชาการบรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการสื่อโสต
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ลูกจ้างประจํา

วุฒิการศึกษา
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คบ. (บรรณารักษศาสตร์)
คบ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
มศ.3
ปวช. (บัญชี)
ปวช. (บัญชี)
ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากร
มนุษย์)
ปวส. (การจัดการทรัพยากร
มนุษย์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.บ. (บัญชี)
บธบ. (บัญชี)
ม.6

การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ เมื่อสํานักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณแล้ว มีการดําเนินการดังนี้
1. ประชุมหัวหน้างานและผู้ทเี่ กี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
2. นํารายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสําคัญตามความเหมาะสม
3. พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจําที่ได้รับ ตามความจําเป็นเร่งด่วนหรือตามความเหมาะสม
4. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจําปี
5. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักฯ มี
กําหนดระยะเวลาดังนี้
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5.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้สนิ้ สุดการใช้จ่ายก่อนเดือนสิงหาคมของแต่ละปีงบประมาณ
5.2 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ. กศ.บป. ) การใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดก่อนเดือนกันยายน
ของแต่ละปีงบประมาณ
การควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย ได้ปฏิบัติดังนี้
1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบของฝ่ายการเงินและสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน
2. จัดทําแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
3. ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง การติดต่อร้านค้าต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา เป็นต้น
5. เมื่อจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้แล้ว มีการลงนามรับเงินและเบิกจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้อง
6. ดําเนินการลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อทุกรายการ
7. ใช้ประโยชน์วัสดุครุภัณฑ์ที่ดําเนินการจัดซื้อแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8. เก็บรวบรวม หลักฐานในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
อาคารสถานที่
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่ที่อาคาร 8 ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน แบ่งพื้นที่ดําเนินงานและบริการ
ดังนี้
อาคารเก่า (2 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนบริการ
1. บริการรับฝากของ (ตู้ล็อกเกอร์) จุดตรวจ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริการทําบัตรสมาชิก
บริการยืม – คืน หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์และงานวิจัย
2. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
3. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ OPAC
4. พื้นที่จัดแสดงหนังสือใหม่
5. บริเวณโถงสําหรับจัดนิทรรศการ
ชั้นที่ 2 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
1. บริการ VDO / VCD สารคดี ภาพยนตร์ ดนตรี
2. บริการทั้งเฉพาะบุคคล และเป็นกลุ่ม
3. บริการมินิเธียร์เตอร์
4. บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
อาคารใหม่ (8 ชั้น)
ชั้นที่ 1 ส่วนสํานักงาน
1. บริการพื้นทีส่ ําหรับค้นคว้าแบบกลุ่ม
2. สํานักงานผูอ้ ํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
4. บริการมุมกาแฟ
5. บริการรับถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือ
ชั้นที่ 2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บริการ CD – ROM Multimedia และ CD – ROM Network
2. บริการฐานข้อมูลกฎหมาย และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
3. บริการ English Self Study on Disc เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
4. บริการรายชื่อเว็บไซต์ครอบคลุมสาขาต่างๆ
5. บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6. บริการบันทึกข้อมูลจากการสืบค้นลงแผ่นดิสก์ และสําเนาเอกสารจาก CD-ROM และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเครื่องพิมพ์
7. บริการห้องฝึกอบรม
ชั้นที่ 3 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ห้องกฎหมาย
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 000 100 200
2. ห้องหนังสือกฎหมาย
3. บริการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
4. บริการกฤตภาควารสาร
5. บริการวารสารเย็บเล่ม และวารสารล่วงเวลา
ชั้นที่ 4 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 300 400
2. ห้องปฏิรูปการศึกษา
3. บริการห้องอ่านทั่วไป และบริการห้องอ่านเป็นกลุ่ม
ชั้นที่ 5 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 500 600
2. บริการห้องอ่านทั่วไป และบริการห้องอ่านเป็นกลุ่ม
3. ห้องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชั้นที่ 6 บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
1. บริการหนังสือทั่วไปภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมวด 700 800 900
2. หนังสือราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (รภ.)
3. บริการห้องค้นคว้าสําหรับอาจารย์ ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องเดี่ยว
4. บริการหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น
ชั้นที่ 7 บริการหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
1. บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า
2. บริการหนังสืออ้างอิง
3. บริการหนังสือวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
4. สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้านจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บรุ ี
5. ห้องประชุม
6. บริการสําเนาเอกสารจากหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์
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ชั้นที่ 8 ส่วนสารสนเทศท้องถิ่น
1. บริการข้อมูลท้องถิ่น (ห้องสารสนเทศท้องถิ่น) ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
2. ห้องจดหมายเหตุ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี(SWOT Analyis) ได้ระดมความคิดเห็นของบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ โดยมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก มีคุณค่าต่อการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสํานักวิทยบริการฯ มีผลให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักวิทยบริการฯ กําหนดไว้ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการพัฒนา
2. สํานักวิทยบริการฯ มีอิสระในการปฏิบัติภารกิจ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
พัฒนาตนเอง
3. การบริหารงานเป็นระบบ มีการกระจายงานและความรับผิดชอบ
4. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในงานของสํานักวิทยบริการฯ
5. บุคลากรมีความภูมิใจในการทํางานและทํางานเต็มความสามารถ
6. บุคลากรมีความรักและความสามัคคี แต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
สามารถเกื้อกูลกันเพื่อทํางานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ และมักได้รับคําชื่นชมจากผู้ใช้บริการอยู่เสมอ
7. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรหนังสือ วารสาร และพัฒนาบุคลากรไม่มีปัญหา และ
เพียงพอ
9. งานบริ ก ารและทรั พ ยากรสารสนเทศของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มี ค วามหลากหลายและ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
10. เป็นศูนย์รวมสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท
ต่างๆ
11. เป็นสถานที่จัดกิจกรรม นิทรรศการ ที่ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคคลภายนอก
12. มีระบบเครือข่าย Internet และ WIFI รวมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการที่ทนั สมัย
13. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน โดยเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม และทํางานแบบคร่อมสาย
งาน
14. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
15. ผู้บริหารของสํานักวิทยบริการฯ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานทุกด้าน
16. มีอาคารเฉพาะ ของสํานักวิทยบริการฯ สะดวกต่อการให้บริการ
17. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากภายนอก
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จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้เกิดการดําเนินงานภายในสํานักวิทย
บริการฯ ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร
1. บุคลากรที่มีความรู้และคุณวุฒิตรงตามภาระงานยังไม่เพียงพอ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับความมั่นคงต่อการทํางาน
3. อุปกรณ์ในการทํางานเริ่มเสื่อมคุณภาพทําให้เกิดข้อบกพร่องในการทํางาน
4. จํานวนเจ้าหน้าที่มีน้อย ทําให้จํานวนบุคลากรกับภาระงานไม่สมดุล
5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการทํางานด้านวิชาชีพใน
ระดับสูง ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา บางส่วนยังมีปัญหาในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
6. ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือการปรับปรุงสถานที่ซึ่งใช้
งบประมาณมาก
7. หนังสือที่มีสภาพเก่ายังมีจํานวนมาก แม้จะพยายามทดแทนด้วยหนังสือใหม่
8. ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และระบบบริการสื่อ
มัลติมีเดียยังไม่พร้อมเท่าที่ควร
9. ทําเลที่ตั้งของสํานักวิทยบริการฯ รวมทั้งทางเข้าหาค่อนข้างยาก ไม่เด่นชัด
10. การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด ทําให้ใช้ประโยชน์ในการ
บริการยังไม่เต็มที่ บางครั้งผู้ใช้ยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ไม่ละเอียดลึกซึ้ง และไม่ทั่วถึง ประชาชนทั่วไปจาก
ภายนอก ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัย ยังไม่มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อหาความรู้มากเท่าที่ควร
11. บุคลากรไม่มีความมั่นคง และขาดแรงจูงใจในการทํางาน
12. ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทําให้ต้องเร่งทํางานให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
13. บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางไม่เพียงพอ
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity) เป็นคุณค่าและเป็นผลที่ให้เกิดการดําเนินงานเชิงบวก
1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญและให้การยอมรับในผลการดําเนินงานของสํานัก
วิทยบริการฯ
2. คามก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดโอกาสให้สํานักวิทยบริการฯ นํามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบข้อมูลบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. สํานักวิทยบริการฯ มีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น การวิจัย การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น
4. ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความสําคัญกับการอ่านหนังสือมากขึ้น มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชน
และรัฐบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือกันบ่อยครั้ง ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยทําให้กิจกรรมของ
สํานักวิทยบริการฯ น่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วไปมากขึ้นตามไปด้วย
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นความสําคัญของสํานักวิทยบริการฯ ว่าเป็นสิ่งจําเป็น ทั้งในด้านการ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งทําหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรวบรวม และประชาสัมพันธ์
ผลงานและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นสื่อวัฒนธรรมขององค์กรด้วยอีกทางหนึ่ง
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อุปสรรค (Threat) ภัยคุกคามที่ทําให้การดําเนินงานประสบปัญหา
1. ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทํ า ให้ ต้ อ งใช้ ง บประมาณในการดํา เนิ น งานและการ
พัฒนาการให้บริการสูงมากขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
2. ระบบสืบค้นข้อมูลทาง Internet สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วทําให้ผู้ใช้บริการไม่
เข้ามาใช้บริการห้องสมุดเท่าที่ควร
3. อาคารสํานักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. อาจารย์ยังมีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอนไม่มากเท่าที่ควร
การวิเคราะห์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
จากการวิเคราะห์ SWOT ข้างต้น สามารถนํามาใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. สํานักวิทยบริการฯ ควรจัดให้มีโครงการพัฒนากิจกรรม การจัดนิทรรศการหมุนเวียน
มากขึ้นและให้มีความทันสมัย
2. ควรจัดให้มีโครงการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึก
การทํากิจกรรมของนักศึกษา
3. จัดเก็บข้อมูลและบุคคลสําคัญของท้องถิ่นอย่างสม่ําเสมอ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
5. บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. บุคลากรต้องเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
7. ประชาสัมพันธ์คณาจารย์เพื่อมีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2556-2560
แนวทางในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ได้กําหนดแผนยุทธ์ศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้

ปรัชญา
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
บริการสารสนเทศด้วยใจ

สร้างเสริมความคิดกว้างไกล
ฉับไวด้วยเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนํา ที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน และก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยภาพรวม

พันธกิจ
1. จัดหา จัดเก็บ บํารุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุดให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

เพื่ อ ให้แ นวทางการพั ฒ นาสอดคล้อ งและรองรั บ แนวทางของการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้
เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าด้วยกัน
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การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(พ.ศ. 2554-2558)
1. การผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานระดับสากล
และการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อตอบ
สนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ยุคเศรษฐกิจใหม่
2. การผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพเพื่อตอบสนอง
การปฏิรูปการศึกษา
3. การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสากล และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
4. การเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(พ.ศ. 2556-2560)
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ใน
ภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล

2. พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4. จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 5. มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
โดยเน้นการใช้ ICT และยึดหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน
การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มคุณภาพ
ทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนํา ที่ให้บริการ
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชัน้ นําของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน และก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศโดยภาพรวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
ชุมชนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
จัดเก็บ ให้บริการ สารสนเทศ
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ จ ด ห ม า ย เ ห ตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
มีระบบบริหารองค์กรที่
มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2556-2560
แผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.
2556-2560 ได้กําหนดกรอบการทํางานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้น
นํา ที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศและภูมิภาคอาเซียน และก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยภาพรวม” รวมทั้งได้
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ ในปี
การศึกษา 2555 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ประกอบการจัดทํา
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สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. 2556-2560 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
จะมี เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการ/มาตรการ ดังนี้

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนํา ที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล
เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศและภูมิภาคอาเซียน และก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยภาพรวม
1. สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและ
ดับสากล

2. พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น 3. ให้บริการวิชาการ
ภารกิจด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ แก่ชุมชนและสังคม
แ ล ะ เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ ท า ง ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย

1. จั ด หา จั ด เก็ บ บํ า รุ ง รั ก ษา และให้ บ ริ ก าร
ประสิทธิภาพ สารสนเทศทุ ก รู ป แบบและทุ ก สาขาวิ ช า ที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธ
การ
ทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการ กิเป็จนของมหาวิ
เครื่องมือ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนา
องค์กร

2. เป็ นแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ เป็ นศูนย์
ร ว ม น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีห้องสมุดเพื่อสนับสนุ นภารกิจ
ด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัย

4. จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศ 5. มีระบบบริหารองค์กร
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ จ ด ห ม า ย เ ห ตุ ที่มปี ระสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย

3. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอด 4. มีการจัดเก็บ รวบรวมให้บริการใน
ชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของ การเข้ า ใช้ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากร
มหาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และ สารสนเทศท้องถิ่นที่สมบูรณ์
สังคม

1. บุคลากรที่มีคุณภาพ มืออาชีพ มีทักษะ 2. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มี 4. มีการประชาสัมพันธ์ผลการ
ความรู้เต็มใจทํางาน รักงานบริการ
ประสิทธิภาพ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริ ก ารเป็ น เลิ ศ ตอบสนองความ ปฏิบัติงานสู่ภายนอก
ก า ร แ บ่ ง ง า น ต า ม ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ มี ต้องการผู้ใช้บริการทุกระดับ
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายทุกรูปแบบ ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรการ 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ดี
1.2 จัดบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยทางเทคโนโลยี
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุม่
ประชาคมอาเซียน
สารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ
2. มีระบบจัดหา จัดเก็บ และให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีห้องสมุด เพื่อใช้สื่อสารได้ทั้งในประเทศ
3. ผู้รับบริการมีทักษะการรู้สารสนเทศ (Information literacy skill) และเกิดการ
ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
1.4 จัดบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
1.5 บูรณาการบริการห้องสมุดกับการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือกับคณะวิชา
4. เพื่อการเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็น
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ห้องสมุดดิจิทัล (digital library) หรือ E-library ที่สมบูรณ์
1.6 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความประทับใจในการให้บริการกับผู้ใช้บริการและการ
5. มีการบูรณาการบริการห้องสมุดกับการเรียนการสอน
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี
6. ผู้ใช้บริการมีความพอใจการให้บริการระดับสูงและการมีภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล (ต่อ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 จัดหาทรัพยากร 1.1.1 ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของทรัพยากร
สารสนเทศที่ส่งเสริมการ สารสนเทศทีจ่ ดั หา
จัดการเรียนการสอนที่ดี 1.1.2 ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศทีจ่ ดั ซื้อตรงตามสาขาวิชา
และตรงความต้องการ
1.1.3 มีระบบและกลไกในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหา
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1.4 จํานวนสิ่งพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ
เป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
1 . 2 จั ด บ ริ ก า ร เ พื่ อ 1.2.1 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติใน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ การบริการที่ได้มาตรฐานสากล
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือที่ 1.2.2 มีกิจกรรมบริการด้านการรู้
ทั น สมั ย ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ
สารสนเทศ เพื่ออํานวย 1.2.3 จํานวนผู้รับบริการการรู้
ค ว า ม ส ะ ด ว ก กั บ สารสนเทศ เช่น ได้รับการสอน/
อบรม/แนะนําการใช้ห้องสมุด
ผู้ใช้บริการ

โครงการ/มาตรการ
1.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนและหลากหลายรูปแบบ
ให้มีจํานวนเป็นไปตามมาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในระดับภูมิภาค ประเทศ และ
เชื่อมโยงสู่ระดับอาเซียนและสากล เช่น โครงการ
ThaiLIS เป็นต้น
1.1.3 นําโปรแกรมสําหรับจัดทํา E-Book มาใช้สร้าง
ฐานข้อมูลดิจิทลั ที่เป็นผลงานของอาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 งานเทคนิค

9

1.2.1 จัดหา จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่ได้
9
มาตรฐานสากล
1.2.2 โครงการจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและจัดหา
ระบบ ยืม-คืน อัตโนมัติ (Self Check System) มาใช้
9
1.2.3 จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
เช่น ฝึกอบรมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ การสอน/อบรม/แนะนําการใช้ห้องสมุด

9

9

9

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ

9

9

9

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9

9

9

งานเทคนิค

9

9

9

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ
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กลยุทธ์
1 . 2 จั ด บ ริ ก า ร เ พื่ อ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือที่
ทั น สมั ย ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ออํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก กั บ
ผู้ใช้บริการ (ต่อ)

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
1.2.5 มีบริการสารสนเทศ
1.2.4 พัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลที่สมบูรณ์ สามารถ
9 9 9 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลที่สมบูรณ์ ให้บริการข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ สารสนเทศดิจทิ ัล ผ่านระบบเครือข่ายได้สะดวก
สะดวกรวดเร็ว ทุกเวลา และสถานที่ รวดเร็ว ทุกเวลา และสถานที่
9 9 9 งานเทคโนโลยี
1.2.6 จํานวนสารสนเทศ
1.2.5 จัดทํา Link สารบัญของหนังสือที่น่าสนใจ (Eอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงได้
table of content)
สารสนเทศ
1.2.7 มีจํานวนจุดบริการรับ-คืน
1.2.6 ฐานข้อมูล E–Book ที่มีการใช้น้อย โดยจัดทํา
9 9 9 9 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หนังสือครอบคลุมพื้นที่หลักภายใน รายการลงในฐานบรรณานุกรม ระบบ Horizon ของ
สํานักฯ เพื่อให้รายการปรากฏในระบบ OPAC และ
มหาวิทยาลัย
ทํา Link ไปยัง E-Book ทําให้สามารถใช้หนังสือใน
ระบบ Online ได้ทันที
งานเทคโนโลยี
1.2.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย
9 9 9 9 9
สารสนเทศ
เป็นปัจจุบัน และบํารุงรักษาระบบการสืบค้น ให้
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9 9 9 9 9 งานเทคโนโลยี
1.2.8 จัดหาระบบการให้บริการเข้าถึงสารสนทศ
สารสนเทศ
แหล่งข้อมูล และแหล่งเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
เครือข่ายภาคีระหว่างห้องสมุด (Consortium) เพื่อ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ฐานข้อมูล E-Book, EJournal เป็นต้น
ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.3 สร้างเครือข่ายความ 1.3.1 มีเครือข่ายทางเทคโนโลยี
ร่ ว มมื อ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพือ่ การบริการร่วมกันทั้ง
ห้องสมุด เพื่อ ใช้ สื่ อ สาร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้ทั้งในประเทศ ภูมิภาค
อาเซียน และระดับสากล

โครงการ/มาตรการ
1.3.1 เข้าร่วมเครือข่ายการสร้างฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรมไทย (Thai Union Catalog) ของ
ไทย เพื่อประโยชน์ต่อเครือข่ายการยืมระหว่าง
ห้องสมุด ทั้งภายในประเทศ และห้องสมุดในภูมิภาค
อาเซียน
1.3.2 เข้าร่วมเครือข่ายโครงการจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (ThaiLIS Digital
Collection-TDC) อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 สร้างเครือข่ายการให้บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (Inter Library Loan) กับห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศ รวมทั้งห้องสมุดในภูมิภาคอาเซียน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9

9

9

9

9

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล (ต่อ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.4 จัดบริการเชิงรุกเพื่อ 1.4.1 จํานวนผู้มาใช้บริการของ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด สํานักวิทยบริการฯ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
1.4.1 ดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก โดย 9 9 9 9 9 งานบริการ
สารสนเทศ
การนําหลักการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management-CRM) มาใช้
9 9 9 9 9 งานบริการ
1.4.2 จัดกิจกรรม ปรับแต่งภูมิทัศน์ บรรยากาศ
สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอํานวยความสะดวกให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยคํานึงถึง
ความสวยงาม สะดวกสบาย สะอาด และหลักการ
ประหยัดพลังงาน เช่น มีป้ายสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูภูมิฐาน เชิญชวนให้เข้าใช้
บริการ เห็นชัดเจน จัดลานวิชาการ (Academic Plaza/
Library Plaza) มีส่วนบริการ Internet Zone ที่เชิญ
ชวนให้ใช้บริการ ตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิต
คนรุ่นใหม่ เป็นต้น
โครงการ/มาตรการ

26
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล (ต่อ)
กลยุทธ์
1.4 จัดบริการเชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริมการใช้ห้องสมุ ด
(ต่อ)

1.5 บูรณาการบริการ
ห้องสมุดกับการจัดการ
เรียนการสอนโดยความ
ร่วมมือกับคณะวิชา
ต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 งานบริการ
สารสนเทศ

1.4.3 โครงการกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการตาม
เป้าประสงค์ เช่น กลุ่มผู้รับบริการเวียนหน้าสารบัญ
วารสาร (table of content) ผู้ที่ได้รับการแจ้ง
รายการสารสนเทศที่ได้รับใหม่ตามสาขาวิชา โดย
จัดทํา Group Mail สําหรับส่งข่าวสาร
1.4.4 มีระบบบริการสารสนเทศถึงตัวผู้ใช้ตามความ
ต้องการ จากสารสนเทศที่มใี ห้บริการในสํานักวิทย
บริการฯ ไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานในกํากับ (ศูนย์การศึกษาต่างๆ)
1.5.1 จํานวนกิจกรรมร่วมกับคณะ 1.5.1 ให้บริการห้องสมุดร่วมกับการจัดการเรียนการ 9
วิชาต่างๆ
สอนของอาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ
1.5.2
คลิ นิกบริการสารสนเทศ ช่วยเหลือ ให้
คําปรึกษาการสืบค้นวรรณกรรม การอ้างอิง การทํา
บรรณานุกรม รูปแบบการพิมพ์ การจัดรูปเล่ม เป็น
ต้น

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ

9

9

9

9

9

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ
งานบริการ
สารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างแหล่งเรียนรูท้ ี่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล (ต่อ)
กลยุทธ์
1.6 สร้างความสัมพันธ์ที่
ดี ความประทับใจในการ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการ
และการกล่าวถึ งองค์กร
ในทางที่ดี

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
1.6.1 จัดทําสถิติจํานวนผู้เข้ารับบริการ
1.6.1 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่
9 9 9 9 9 งานบริการ
9 9 9 9 สารสนเทศ
1.6.2
ติดตาม และวิเคราะห์ความต้องการของ
เพิ่มขึ้น
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสํานักวิทยบริการฯ
1.6.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
อย่างสม่ําเสมอ
9 9 9 9 9 งานบริการ
1.6.3 มีกระบวนการรวบรวม และ 1.6.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็น
วิเคราะห์ความต้องการใช้บริการ
ประจํา มีกระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ความ
สารสนเทศ
ต้องการใช้บริการของสํานักวิทยบริการฯ และมีการ
แจ้งผลย้อนกลับ
1.6.4
จั ด ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร 9 9 9 9 9 งานบริการ
หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น ทางระบบออนไลน์
สารสนเทศ
โทรศัพท์ บริการ Digital Memo Board เป็นต้น
9 9 9 9 9 งานบริการ
1.6.5 การประกาศเกียรติคุณผู้ใช้บริการดีเด่น
สารสนเทศ
ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มคุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการจัดบริการและเทคโนโลยี
ห้องสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1 จัดหาทรัพยากร
2.1.1 จํานวนฐานข้อมูลสารสนเทศ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุน ออนไลน์ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึง
การวิจัย
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.2 จํานวนวารสารฉบับพิมพ์และ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มใี ห้บริการ
2.2 จัดบริการเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย

กลยุทธ์
2.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
2.2 จัดบริการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

โครงการ/มาตรการ
2.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์และ
ออนไลน์ ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการวิจัย e-

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ

Research, Reference Database, Digital Collection

2.1.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ
9
อิเล็กทรอนิกส์ วารสาร หนังสือ และสื่ออื่นๆ ทีม่ ี
ให้บริการเพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย
2.2.1 จํานวนผู้รับบริการพิเศษด้าน 2.2.1 บริการสารสนเทศรายบุคคล (SDI-Selective
การขอความช่วยเหลือด้านการวิจัย Dissermination of Information) เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย
2.2.2 จํานวนกิจกรมการบริการ
2.2.2 บริการสืบค้นงานวิจัยหรือผลงานของอาจารย์
สารสนเทศ
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างถึง
2.2.3 จํานวนผู้รับบริการ
(citation)
สารสนเทศรายบุคคล
2.2.3 สร้างเครือข่ายการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(Inter Library Loan) กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

งานบริการ
สารสนเทศ

9

9

9

9

9

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ
29
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. จัดให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3.1 สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดความรู้และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาสู่ชุมชน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
รวมทั้งใช้เป็นสถานที่สําหรับพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนและ
สังคม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
3.2 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการของสํานักวิทยบริการฯ อย่าง
กว้างขวาง
3.3 เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกับนักศึกษาและบุคลากรจาก
หน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 สร้างระบบและ
กลไกในการถ่ายทอด
ความรู้และ/หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาสู่
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและ
สังคม

3.1.1 จํานวนกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้และ/หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาทีส่ นับสนุนการเรียนรู้ /หรือ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
3.1.2 จํานวนผู้รับบริการ
3.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
3.1.1 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และ/หรือทรัพย์สินทาง 9 9 9 9 9 งานบริการ
สารสนเทศ
ปัญญา เช่น โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการ
กล่องหนังสือสู่ชุมชน โครงการความรู้สู่น้อง การ
ให้ยืมสารสนเทศที่มีจํานวนฉบับซ้ําไปใช้ในองค์กร
ตามกําหนดเวลา จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและค้นคว้าแก่ชุมชนและสังคม เป็นต้น
9 9 9 9 งานบริการ
3.1.2 สร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานใน
สารสนเทศ
ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และ/หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น โรงเรียนในชุมชนต่างๆ อบต. อบจ.
เป็นต้น
โครงการ/มาตรการ

30

20
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (ต่อ)
กลยุทธ์
3.1 สร้างระบบและ
กลไกในการถ่ายทอด
ความรู้และ/หรือทรัพย์
สินทางปัญญาสู่ชุมชน
เพื่อสนับ สนุนการ
เรียนรู้และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนและ
สังคม (ต่อ)
3.2 เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกใช้บริการ
ของสํานักวิทยบริการฯ
อย่างกว้างขวาง
3.3 เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้
และฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพกับนักศึกษาของ
สถาบั น การศึ ก ษาและ
บุ ค ลากรจากหน่ ว ยงาน
ต่างๆ

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ
3.1.3 บริการเผยแพร่ความรูแ้ ละ/หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เช่น การ
ให้คําปรึกษาในการจัดตั้งห้องสมุด บริการให้
คําปรึกษาในการเขียนการอ้างอิงและบรรณานุกรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
แสวงหาสารสนเทศ เป็นต้น

3.2.1 จํานวนบุคคลภายนอกที่เข้า
มาใช้บริการ
3.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3.3.1 จํานวนนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
3.3.2 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้า
มาขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 งานบริการ
สารสนเทศ

3.2.1 บริการบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่
คิดค่าบริการแต่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อการ
ตรวจสอบสถานภาพ

9

9

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ

3.3.1 รับฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ของสถาบันการศึกษา/หรือหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ที่ตอ้ งการฝึกบุคลากรให้สามารถจัดการ
ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ขององค์กรได้

9

9

9

9

9

ทุกงานของ
สํานักฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นที่สมบูรณ์
2. เป็นแหล่งจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่สมบูรณ์
3. ส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการและบุคลากรทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งเทิดทูน
สถาบันหลักของชาติ

กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบการ
รวบรวมจัดเก็บ
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น ใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
สระบุรี ชัยนาท และ
อ่างทอง ที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
4.1 พัฒนาระบบการรวบรวม จัดเก็บ บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น ใน
จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และอ่างทอง ที่มีประสิทธิภาพ
4.2 มีระบบการให้บริการเพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ
ภูมิใจและรักท้องถิ่น รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.3 พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ และบํารุงรักษาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4.4 มีกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

4.1.1 ร้อยละของจํานวนสารสนเทศ
ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดที่เพิ่มขึ้นใน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทย
บริการฯ
4.1.2 มีระบบการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
สามารถสืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.1.1 พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ สารสนเทศ
ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และ
อ่างทองที่มีประสิทธิภาพ
4.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้าน
ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาและองค์
ความรู้ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4.1.3 จัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงานระบบการจัดเก็บและ
บํารุงรักษาที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การเข้าถึงที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

9

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 4 จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

4.2 มีระบบการ
ให้บริการเพื่อส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้สารสนเทศ
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความ
ภูมิใจและรักท้องถิ่น
รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.3 พัฒนาระบบการ
จัดหา จัดเก็บ และ
บํารุงรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี

4.2.1 จํานวนครั้งการใช้บริการและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และ
การเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น
4.2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้และการเรียนรู้
สารสนเทศท้องถิ่น
4.3.1 ร้อยละของจํานวนเอกสาร
จดหมายเหตุที่เพิ่มขึ้น
4.3.2 จํานวนครั้งการใช้บริการและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และ
การเรียนรู้จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี
4.3.3 จํานวนหน่วยงานและบุคคลที่
ร่วมมือเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย

4.2.1 จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สารสนเทศที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เกิดความภูมิใจและ
รักท้องถิ่น เช่น โครงการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการอนุรักษ์โบราณสถานใน
ท้องถิ่น โครงการสืบหาภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
4.3.1 พัฒนาระบบการจัดหา จัดเก็บ จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยทีม่ ีประสิทธิภาพ
4.3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
4.3.3 จัดทําคูม่ ือการปฏิบัติงานระบบการจัดเก็บและ
บํารุงรักษาที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การเข้าถึงที่รวดเร็วและตรงกับความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดเก็บ ให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 งานสารสนเทศ

4.4.4 จัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้
เกิดความภูมิใจและรักสถาบัน เช่น นิทรรศการแสดง
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย นิทรรศการใครเป็น
ใครในอดีต สนทนากับศิษย์เก่าดีเด่น เป็นต้น
4.4.5 สร้างความร่วมมือและร่วมดําเนินกิจกรรมกับ
อาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
4.5 มีกิจกรรมส่งเสริม 4.5.1 จํานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการ 4.5.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกถึงการ
9
แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันหลัก เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เช่น วันสําคัญทาง
การแสดงออกถึงการ
ศาสนา วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันรัฐธรรมนูญ กิจ
เทิดทูนสถาบันหลักของ ของชาติ
กกรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ชาติ
เป็นต้น
4.4 พัฒนาระบบการ
จัดหา จัดเก็บ และ
บํารุงรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี (ต่อ)

ท้องถิ่น

9

9

9

9

งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น

9

9

9

งานบริการ
สารสนเทศ
และ
งานสารสนเทศ
ท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารที่มีคุณภาพ อยู่บนหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรมีศก
ั ยภาพ เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย
3. บุคลากรในองค์กรมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความรักและสามัคคี
มีความสุขและพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้งมีความรักและความผูกพันต่อองค์กร
4. มีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้
5. มีเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สนับสนุนการตัดสินใจและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
6. มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพการทํางานโดยยึดหลักการประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์
5.1 การนําองค์กรของผู้บริหาร
5.2 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ครบทุกกิจกรรมตามแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ
5.3 ประยุกต์ใช้การประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้เป็นกรอบในการบริหารงาน
5.4 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ สมรรถนะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
5.5 พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และ
สร้างจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร
5.6 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
5.7 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ดีของสถานที่ทํางาน
5.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีระบบบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

5.1 การนําองค์กรของ
ผู้บริหาร

5.1.1 มีแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ
5.1.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานต่อภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร

5.1.1 จัดทําแผนแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กําหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจขององค์กรที่มาจากการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
5.1.2 ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ สู่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาคมให้รับทราบอย่างทั่วถึง
5.1.3 นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
5.1.4 ใช้กลไกของการประกันคุณภาพเป็นส่วนสําคัญ
ในการพัฒนางาน อย่างเป็นรูปธรรม
5.1.7 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)
5.1.8 ประเมินโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อความ
คล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
9 สํานักงาน
9 ผู้อํานวยการ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
9 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
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โครงการ/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
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ระยะเวลาดําเนินการ
2556 2557 2558 2559 2560
5.2.1 มีแผนปฏิบัติการประจําปีและ 5.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดตัวบ่งชี้ 9 9 9 9 9
5.2 จัดทําแผนปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ครอบคลุมพันธกิจ
การประจําปีที่มีตัวชี้วัด มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ
เพื่อใช้วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ประจําปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ความสําเร็จของการ
5.2.2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ครบทุกกิจกรรม
ดําเนินงาน
9 9 9 9 9
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
5.2.2 ติดตามผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการและ
ประจําปี
ค่าเป้าหมายทุกไตรมาส
5.2.3 สร้างระบบและกลไกในการตรวจสอบการเงิน
9 9 9 9 9
อย่างมีประสิทธิภาพโดยแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
การใช้เงินของสํานักฯ เพื่อความโปร่งใสและคุ้มค่า
5.3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
5.3.1 ผลการประเมินการประกัน
5.3 ประยุกต์ใช้การ
9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
5.3.2 มีการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพและการ คุณภาพการศึกษาภายใน บรรลุ
ภายในทุกปี
จัดการความรู้เป็นกรอบ เป้าหมายและผ่านเกณฑ์การ
9 9 9 9 9
5.3.3 มีการแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของ
ประเมินทุกองค์ประกอบ
ในการบริหารงาน
สํานักวิทยบริการฯ
5.3.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
9 9 9 9 9
จัดการความรู้ที่ได้ดําเนินการ
5.3.4 จัดทําแผนและดําเนินการจัดการความรู้ ของ
5.3.3 มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน สํานักวิทยบริการฯ และจัดกิจกรรมการจัดการ
การประกันคุณภาพและมีการจัด
ความรู้เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
9 9 9 9
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
5.3.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกัน
ร่วมกัน
คุณภาพกับสํานักวิทยาบริการฯ หรือห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจัด
กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพร่วมกัน
กลยุทธ์
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ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ

5.4 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
พึงประสงค์ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ

5.4.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรตาม
สมรรถนะเพื่อ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5.4.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การสนับสนุนให้มีโอกาสได้รับ
ความรู้ประสบการณ์ตามสมรรถนะ
เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
5.5.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงาน

5.4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
5.4.2 ประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเป็นประจํา และประเมินอย่าง
ยุติธรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมหรือแก้ไข
ปรับปรุง

5.5 ส่งเสริมวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ
อาทร และสร้าง
จิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร

5.6 มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MIS)

ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
9 9 9 9 9 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

9

9

9

9

9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

5.5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
9
อย่างเอื้ออาทร เช่น สนับสนุนการทํางานเป็นทีม เป็น
ต้น
5.5.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มี
ความประพฤติ ปฏิบัติดี ผู้มีผลงานและเป็นแบบอย่าง
ด้านการอุทิศเวลาให้ราชการ บรรณารักษ์ดเี ด่นด้าน
การให้บริการหรือการทํางานที่เป็นภารกิจร่วมกัน
เป็นต้น
5.6.1 จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของสํานัก 9
5.6.1 มีระบบสารสนเทศเพือ่ การ
วิทยบริการฯ โดยมีฐานข้อมูลสารสนเทศทุกด้านของ
บริหาร ใช้ในการบริหารงาน
5.6.1 ระดับความสําเร็จในการลดรอบ สํานักวิทยบริการฯ ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
ระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน

9

9

9

9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

9

9

9

9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ

9

9

9

9

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
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ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2556 2557 2558 2559 2560
5.7.1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 9 9 9 9 9 สํานักงาน
5.7 ปรับปรุงโครงสร้าง 5.7.1 มีแผนการปรับปรุงใช้พื้นที่
ผู้อาํ นวยการ
พื้นฐานทางกายภาพที่ดี สภาพแวดล้อม ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตามแนวทาง Happy Workplace
5.7.2 กําหนดนโยบายและนํามาตรการการประยัด 9 9 9 9 9 สํานักงาน
เหมาะสม สวยงาม
ของสถานที่ทํางาน
ผู้อํานวยการ
พลังงานมาใช้ พร้อมดําเนินการรณรงค์ และ
5.7.2 ระดับความพึงพอใจของ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
5.7.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ดํ า เนิ น งานตามมาตรการประหยั ด
พลังงาน
5.5.1 มีรายละเอียดของงาน (Job 5.5.1 กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่
5.8 การพัฒนา
9 9 9 9 9 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
ชัดเจน โดยจัดทํารายละเอียดของงาน (Job
ประสิทธิภาพการสื่อสาร Description) ทุกงาน
Description) ทุกงาน
5.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
ในองค์กร
5.5.2 จัดประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการดําเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ต่างๆ และให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคลากรโดยตรงอย่าง 9 9 9 9 9 สํานักงาน
ผู้อํานวยการ
สม่ําเสมอ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

โครงการ/มาตรการ
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