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ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิ าร 4 ปี
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชญา
เทคโนโลยีก้าวหน้า
วัฒนธรรมดารงไว้

สารสนเทศทันสมัย
ใส่ใจบริการ

วิสัยทัศน์
เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
เป้าประสงค์
เป็นหน่วยงานสาคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์และนิสิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่พึง
ปรารถนา
พันธกิจ
1. จัดซือ้ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาสติปญ
ั ญา
อารมณ์ สังคม
2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบวัสดุตีพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล
3. ให้ความร่วมมือกับภาคีหอ้ งสมุดต่าง ๆ ทั้งระดับภูมภิ าคและระดับประเทศเพื่อประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเองของชุมชน บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
เป้าประสงค์ :
1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
2. มีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกแห่งการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ.
นโยบาย
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามีสว่ นร่วมและ
ทั่วถึง โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตร / สาขาวิชา ที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบ
การดาเนินงานได้ทุกขั้นตอน
2. นโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบริการ
พัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุก การบริการที่สะดวกรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มี จิตใจให้บริการ
(Service Mind) รวมถึงเสริมสร้างทักษะการสืบค้นสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด
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พัฒนาและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้ดาเนินงานทั้งในด้านบริหารจัดการและด้านการ
บริการ
4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความชัดเจนและคล่องตัวสูงโดยมีระบบ
ประกันคุณภาพ ในการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดาเนินงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม
5. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในการให้ความรู้การจัดการห้องสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชน ใน
การพัฒนาห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้ใช้บริการ
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แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2555 – 2558)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ความครอบคลุม : นโยบายและกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ครอบคลุมทันสมัย มีมาตรฐาน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ
การพัฒนาศักยภาพบริการ
ความครอบคลุม : ความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพของบุคลากร Service Mind
การส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ รูปแบบการจัดบริการ การประชาสัมพันธ์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีหอ้ งสมุด
ความครอบคลุม : การวางแผนในด้านการจัดหาเทคโนโลยีทที่ ันสมัย และมี
ประสิทธิภาพจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายพีระพงษ์ แนวเงินดี และนางสาวสุดา ใจแก้ว
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความครอบคลุม : การบริหารงานทั่วไป การเงิน การพัสดุ งานบุคคล งานนโยบายและ
แผนความชัดเจนในการบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ดร. พรพรรณ จันทร์แดง
ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ความครอบคลุม : การวิจัย งานวิชาการ และงานบริการสังคม
ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวิชญนนท์ มณีชาติ
หัวหน้างานห้องสมุดสาขา
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ความครอบคลุม : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุพร ทิพย์จักร
หัวหน้างานธุรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการ
เรียนการสอน

มาตรการ

แผนปฏิบัตกิ าร
ตัวบ่งชี้

ความสอดคล้อง
ระยะ ผู้รับผิดชอบ
กับแผนสถาบัน
เวลา
ปี 2555 งานพัฒนา
3.9.2
ทรัพยากร
สารสนเทศ

เป้าหมาย

กิจกรรม

1.1 จัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

• จัดซือ้ จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศได้ทันสมัยและ
ตรงกับความต้องการและ
ของผู้ใช้บริการ

• ประชุมกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
• สารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศในแต่
ละหลักสูตร / สาขาวิชา
• ดาเนินการจัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

• จานวนทรัพยากร
สารสนเทศที่จัดหาเพิ่มขึ้น
ปีละไม่ต่ากว่า 5,000รายการ
• ไม่มขี ้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดหา
• มีระบบและกลไกการ
ดาเนินงานจัดหา
• ผลประเมินความพึงพอใจที่
มีตอ่ กระบวนการจัดหา
ทรัพยากร ฯ เฉลี่ย 3.50
• จานวนคณะที่เข้าร่วม
โครงการไม่นอ้ ยกว่า 15คณะ

1.2 จัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

• ดาเนินโครงการส่งเสริม
การอ่านปีละ 1 ครัง้

• ดาเนินการโครงการ
ส่งเสริมการอ่าน

• จานวนบริษัท สานักพิมพ์
ปี 2555 งานพัฒนา
ร้านหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ
ทรัพยากร
ไม่นอ้ ยกว่า 12 บริษัท
สารสนเทศ
• ความพึงพอใจของคณะที่เข้า
ร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80

3.9.3
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1.3 จัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศที่มี
เนื้อหาครอบคลุมทุก
สาขาวิชาและเนือ้ หา
มีความทันสมัย
1.4 วิเคราะห์
ทรัพยากร
สารสนเทศ

• จัดซือ้ หนังสือที่พิมพ์
จาหน่ายก่อนงบประมาณ
นัน้ ไม่เกิน2 ปี (ถ้าไม่มกี าร
พิมพ์ซ้าแต่ผใู้ ช้ตอ้ งการ
อาจจะเกิน 2 ปีได้)

• ประชุมกาหนดหลักเกณฑ์
การจัดซื้อหนังสือ
• การรายงานผลการจัดซื้อ
หนังสือ

• มีกระบวนการ
ดาเนินงานเทคนิคที่
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

• กาหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานทางานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (คู่มอื
ปฏิบัตงิ านวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ)
• มีกลไกตรวจสอบการ
ทางานของทุกขั้นตอน

• ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80
• ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษามีระบบการ
จัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถติดตาม
ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นปัจจุบัน
• ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษามีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
• จานวนหนังสือที่จัดซื้อมี
ปี 2555 งานพัฒนา
ความทันสมัย 80 %
ทรัพยากร
(ปีพมิ พ์ก่อนปีงบประมาณ
สารสนเทศ
ที่จัดซือ้ ไม่เกิน 2 ปี)

• ทรัพยากรสารสนเทศใหม่
ออกให้บริการไม่ต่ากว่า 600
ชิ้น / 1เดือน
• การบันทึกข้อมูลมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5

3.9.2

ปี 2555 งานวิเคราะห์ 3.9.2
ทรัพยากร
สารสนเทศ
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1.5 สร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ALIST

• เข้าร่วมประชุม/อบรม
อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้

• เข้าร่วมประชุม/อบรมกับ
คณะทางานเครือข่าย
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
• อบรมเกี่ยวกับระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตใิ ห้กับ
บรรณารักษ์/ผู้ดูแล
ห้องสมุดคณะ

• เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์จากคณะทางาน
เครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ
ALIST
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพ
การให้บริการของ
บุคลากรศูนย์
บรรณสารฯ

มาตรการ
1.1 สนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาความรู้
ด้านภาษา การ
สื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ การรู้
สารสนเทศ การ
ให้บริการด้วยจิต
บริการ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับผู้ทางาน
ด้านบริการ

เป้าหมาย
- ผู้ให้บริการมีความรู้
สารสนเทศในระดับ
สามารถแนะนาแหล่ง
สารสนเทศให้
ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่าง
ดี
- ผู้ให้บริการมี
บุคลิกภาพดีและมีจิต
บริการ
-ผู้ให้บริการมี
ความสามารถด้านการ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการ
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
สุภาพ
-ผู้ให้บริการสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
สมาคมอาเซียนใน
อนาคต กาหนดให้
บุคลากรงานบริการมี

กิจกรรม
- กาหนดหน้าที่
รับผิดชอบของบุคลากร
อย่างชัดเจน
-มอบหมายให้ผู้ให้
บริการเข้ารับการอบรม
ในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ
- จัดอบรมความรู้
สารสนเทศให้บุคลากร
-จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์กรจากการ
เข้ารับการอบรมโดยผู้
เข้ารับการอบรมเป็น
วิทยากร

แผนปฏิบัตกิ าร
ตัวบ่งชี้
-ผู้ให้บริการต้องเข้า
รับการอบรมด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการรู้
สารสนเทศ กิจกรรม
การพัฒนาความรู้ใน
งานที่ตนรับผิดชอบ
หรือกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
อย่างน้อย 1 ครัง้ /
ปีงบประมาณ
- มีการร้องเรียนเรื่อง
การให้บริการไม่เกิน
5ครัง้ /ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ทุกปี

งานบริการ

ความสอดคล้อง
กับแผนสถาบัน
6.1.3 (9.1)
6.2.1 (6)
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งานรับผิดชอบของ
ตนเองและมีอานาจ
หน้าทีใ่ นการแก้ปัญหา
เบือ้ งต้นในงาน
รับผิดชอบของตน
- สนับสนุนให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็น มี
ส่วนร่วมเสนอแนะ
วิธีการทางานและ
1.2 สนับสนุนให้
วิธีการแก้ปัญหาของ
บุคลากรมีภาวะ
การทางาน
ผู้นาและมีความคิด - สนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์
จัดทาโครงการพัฒนา
งานที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของตนเอง

-ผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นสารสนเทศได้
ด้วยตนเอง
2.1 ผู้ใช้บริการ
สืบค้นสารสนเทศ

-บุคลากรมีงานใน
- จัดกิจกรรมนาเสนอ ความรับผิดชอบอย่าง
ผลงานการแก้ปัญหา น้อย 1 งานและมี
เกี่ยวกับงานในความ
ข้อมูลการแก้ปัญหา
รับผิดชอบของบุคลากร ในงานของตนอย่าง
- จัดประชุมบุคลกรใน น้อย 1 ชิ้น/
งานเพื่อแลกเปลี่ยน
ปีงบประมาณ
ความคิดเห็น ปัญหา
-บุคลากรมีโครงการ
และวิธีการแก้ไขปัญหา ที่ตนเองรับผิดชอบ 1
ในงานรวมทั้งสรุปผล โครงการ/
โครงการที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ

-อบรมการใช้ห้องสมุด
และการสืบค้น
-ผู้ใช้บริการมีความ
สารสนเทศเพื่อ
พึงพอใจต่อบริการ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของศูนย์บรรณสาร
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2. ส่งเสริมการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ผู้ใช้บริการพึงพอใจ

ของศูนย์บรรณ
สารฯ และ
ฐานข้อมูลอื่นๆ ได
ด้วยตนเอง

2.2 ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้
ตลอดเวลาและ
จากทุกสถานที่

-ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การใช้บริการศูนย์
บรรณสารฯ

-จัดสรรให้ผู้ใช้บริการ
สามารถใช้บริการต่างๆ
ผ่านเครือข่าย
ผู้ใช้บริการได้รับ
คอมพิวเตอร์ได้
บริการ ที่พึงพอใจ
โดยสะดวก

ทุกปี

6.1.3 (9.1)
6.2.1 (6)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ
กลยุทธ์

1.จัดหาและ
นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ปรับใช้กับงาน
บริการ

มาตรการ

1. สนับสนุนให้นา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับ
ใช้ในการทางาน
และการให้บริการ

เป้าหมาย

- นาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมาให้บริการ
- นาเสนอการให้บริการ
ผ่านสื่อสารสนเทศทุก
ประเภทที่สามารถทาได้
เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
เฟสบุ๊คทั้งของหน่วยงาน
เองและของผู้เกี่ยวข้อง
เป็นต้น

แผนปฏิบัตกิ าร
กิจกรรม
- จัดหาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัตทิ ี่
เหมาะสมกับองค์กร
มาให้บริการ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
ระบบย่อยในงานแต่
ละงานของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
- เสนอปัญหาการใช้
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติแก่ผู้พัฒนา
ระบบเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการที่สะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ
-กาหนดผู้รับผิดชอบ
การประชาสัมพันธ์
การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา

-มีระบบห้องสมุด
ปี 2555
อัตโนมัติให้บริการ
-มีการแจ้งปัญหาและ
ข้อเสนอแนะไปยัง
ผู้พัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและมีการ
แก้ไข
-มีการจัดทาเว็บไซต์
ของศูนย์บรรณสารฯ
-มีชอ่ งทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ
-มีชอ่ งทางติดต่อ
สื่อสารกับผู้ใช้บริการ
มากกว่า 1 ช่องทาง

งานบริการ

ความ
สอดคล้องกับ
แผนสถาบัน
6.1.3 (9.1)
6.2.1 (6)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบ : ผู้อานวยการ
กลยุทธ์
1. มุง่ เน้นประสิทธิภาพ
และความเป็นธรรมใน
การบริหารจัดการ

มาตรการ

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
1.1 จัดให้มี work flow ของการ • work flow การ
• จัดประชุมผู้ที่
• work flow การ ปี 55-58 ผู้อานวยการ 6.5.1
ปฏิบัตงิ านในทุกงาน เพื่อ
ปฏิบัตงิ านของศูนย์ฯ ที่ เกี่ยวข้อง
ปฏิบัตงิ านได้รับ
กาหนดเวลาให้ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ
• จัดทา work flow
ความเห็นชอบ
การลดขัน้ ตอนให้สั้นลง
การปฏิบัตงิ านของศูนย์ฯ
1.2 การบริหารแบบมี
• เพื่อให้บุคลากรมี
• การประชุมองค์กรเพื่อ • คะแนนความ ปี 55-58 ผู้อานวยการ 6.5.1
ส่วนร่วม
ส่วนร่วมในการบริหาร จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
พึงพอใจของ
องค์กรและทางาน
ประจาปี และแผนระยะ บุคลากรอยู่ใน
ร่วมกันเป็นทีม
ยาวของศูนย์ฯ
ระดับดี
• การประชุมบุคลากรใน • ข้อเสนอของ
การกาหนดทิศทาง และ/ บุคลากรที่มีต่อ
หรือการตัดสินใจในเรื่อง การบริหารงาน
ที่สาคัญ
• จานวนครัง้ และ
ผลการประชุม
บุคลากร
• ความ
สอดคล้องกับ
นโยบายและ
ภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

มาตรการ
1.3 การกาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร

1.4 การพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรในประเทศและ
ต่างประเทศ

เป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
ระยะเวลา
ปี 55-58 ผู้อานวยการ 6.5.1

แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
• มีการกาหนดบทบาท • วิเคราะห์และกาหนด • ทุกตาแหน่งมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ อานาจหน้าที่ และ
การกาหนด
ของบุคลากรอย่าง
ขอบข่ายงาน
อานาจ หน้าที่
ชัดเจน
• ประชาสัมพันธ์อานาจ และขอบข่ายงาน
• เกิดการปฏิบัตงิ าน
หน้าที่และขอบข่ายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทราบโดยทั่วกัน
• ประเมินและปรับปรุง
อานาจหน้าที่ และ
ขอบข่ายงานให้
เหมาะสม
• บุคลากรมีศักยภาพ • การเข้าร่วมงานประชุม • จานวนครัง้ ของ ปี 55-58
มากขึ้น
สัมมนา อบรมในด้าน
การเข้าร่วมงาน
• เกิดการพัฒนา
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
ประชุม สัมมนา
ประสิทธิภาพการ
ประเทศและต่างประเทศ อบรมของ
ปฏิบัตงิ านและการ
• โครงการพัฒนา
บุคลากร
ให้บริการ
บุคลากรของศูนย์ฯ
• จานวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ/
กิจกรรม
• การพัฒนาที่
เกิดจากการ
ฝึกอบรม

ผู้อานวยการ

6.5.1

กลยุทธ์

มาตรการ

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
1.5 ส่งเสริมและพัฒนา
• บุคลากรมีขวัญและ • การวิเคราะห์สายการ • บุคลากรทราบ
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน กาลังใจในการ
เติบโตของตาแหน่งงาน ถึงสายการ
สายงาน
ปฏิบัตงิ าน
ต่าง ๆ
เจริญเติบโตของ
• การให้บริการที่มี
• การพัฒนาบุคลากร
ตนเอง
ประสิทธิภาพ
เพื่อประเมินเข้าสู่
• ความพึงพอใจ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรใน
การเข้าร่วมการ
พัฒนาบุคลากร
1.6 จัดทาแผนการใช้จ่าย
• นางบประมาณไป
• จัดทาแผนการใช้
• รายงาน
งบประมาณ รวมทั้งการ
ใช้ได้ตรงตามแผนและ จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการใช้จา่ ย
ติดตามประเมินผลมาตรการ เป้าหมายที่ศูนย์ฯ
• ติดตาม และ
เงินงบประมาณ
การใช้งบประมาณต่างๆ อย่าง กาหนดไว้
ประเมินผลการใช้
• รายงานผล
จริงจัง และต่อเนื่อง
จ่ายเงินงบประมาณ
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
1.7 การติดตามและ
• มีผลการปฏิบัตงิ าน • การกาหนดวิธีการ
• บุคลากรทราบ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ ของบุคลากรงานต่างๆ ติดตามและประเมินผล ถึงผลการ
บุคลากรงานต่าง ๆ
ปีละ2 ครัง้
การปฏิบัตงิ าน
ประเมินการ
• กาหนดช่วงระยะเวลา ปฏิบัตงิ านของ
ที่ติดตามและประเมินฯ ตนเอง
• มาตรการการ
แก้ไขและ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัตงิ านตาม
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ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
ระยะเวลา
ปี 55-58 ผู้อานวยการ 6.5.1

ปี 55-58

ผู้อานวยการ

6.5.1

ปี 55-58

ผู้อานวยการ

6.5.1
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กลยุทธ์

มาตรการ

เป้าหมาย

1.8 พัฒนาระบบการสื่อสาร
• มีวธิ ีการสื่อสารที่มี
ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
• ประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มขึน้

ผลการประเมิน
แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
• การพัฒนาวิธีการ
• คะแนนความ ปี 55-58 ผู้อานวยการ 6.5.1
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
พึงพอใจของ
บุคลากรอยู่ใน
ระดับดี
• ผลสัมฤทธิ์ของ
การสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ
• จานวนปัญหาที่
ลดลงของงาน
ต่าง ๆ
• ไม่มขี ้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
องค์กร
• การกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และทันท่วงที
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริการทางวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมุดสาขา
กลยุทธ์
1. สนับสนุนการ
ให้บริการแก่ชุมชนใน
รูปแบบต่าง ๆ

มาตรการ
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ทางด้านการบริการวิชาการ
เพื่อให้ปฏิบัตภิ ารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.2 จัดให้มีการให้บริการ
ความรู้ดา้ นห้องสมุดและ
ความรู้ทั่วไปให้กับชุมชน

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
แต่งตัง้ คณะกรรมการ -จัดทาประกาศสาหรับ -มี
ทางด้านการบริการ
การดาเนินงานด้านการ คณะกรรมการ
วิชาการ
บริการวิชาการ
และการ
-แต่งตัง้ คณะกรรมการ ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ทางด้านการ
บริการวิชาการ
-ให้ความรู้ดา้ น
-การอบรมบรรณารักษ์/ -มีระบบและ
ห้องสมุดและความรู้ ผู้เกี่ยวข้องห้องสมุด
กลไกในการ
ทั่วไปให้กับชุมชน
สถาบันการศึกษาและ
บริการวิชาการ
-พัฒนาห้องสมุดให้แก่ ห้องสมุดประชาชน
และวิชาชีพ
ชุมชน
-การพัฒนาห้องสมุดแก่ แก่สังคม / ชุมชน
-ศิษย์เก่า/ประชาชน
ชุมชน
ตาม
ทั่วไป มีโอกาสเข้าใช้ -การเปิดโอกาสให้ศิษย์ -จานวนกิจกรรม
บริการต่าง ๆ ของศูนย์ เก่า/ประชาชนทั่วไปเข้า / โครงการ
บรรณสารและ
ใช้บริการต่าง ๆ ของ
ที่ให้บริการ
สื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารและ
วิชาการและ
สื่อการศึกษา
วิชาชีพแก่สังคม /
ตลอดเวลาทาการ
ชุมชน
-โครงการบริการทาง
-ระดับความพึง
วิชาการแก่สังคม
พอใจของ

ผู้รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
ระยะเวลา
ภายในปี
งานห้องสมุด 6.3.1
55 - 58
สาขา

ภายในปี
55 - 58

งานห้องสมุด 6.3.1
สาขา
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ผู้ใช้บริการต่อ
การให้บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
สังคม / ชุมชนอยู่
ในระดับดี
-จานวนผู้เข้าใช้
บริการ
ประเภทบุคลากร
ภายนอก
ปีละไม่นอ้ ยกว่า
300 คน
-จานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ให้บริการ
วิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชนไม่
น้อยกว่า 2
กิจกรรม
-ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อ
การให้บริการ
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วิชาการและ
วิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชนอยู่
ในระดับ 3.51
-มีระบบและ
กลไกในการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วม
ของชุมชนใน
ท้องถิ่นภาคเหนือ
ตอนบน
-มีการใช้
ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอกศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
ด้วยสื่อ
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ
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2. สนับสนุนให้ศูนย์
บรรณสารฯ เป็นแหล่ง
ของฐานข้อมูล

1.3 สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกเพื่อให้บริการ
ความรู้กับประชาชนในเรื่อง
ห้องสมุด

มีความร่วมมือในการ
ให้บริการความรู้อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

2.1 จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล
ตลอดจนให้มีระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ในด้านต่าง ๆ ไว้ให้บริการ
สืบค้น

มีระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัตไิ ว้
ให้บริการสืบค้น

-การประสานเครือข่าย
ความร่วมมือการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทุก
ประเภท/ระดับภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
-โครงการกระจาย
ทรัพยากรสารสนเทศที่
ได้รับบริจาคสู่ชุมชน

-กลไกในการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
การมี
ส่วนร่วมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
-มีการใช้
ทรัพยากร
ร่วมกัน
-ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา
มีระบบการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศที่
ได้รับบริจาค
แก่หน่วยงาน
ภายในหน่วยงาน
ภายนอกและ
ประชาชนทั่วไป
-การเชื่อมโยงฐานข้อมูล -จานวน
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
ผู้ใช้บริการ
มหาวิทยาลัยพะเยาบน -ความพึงพอใจ
ฐานข้อมูล ALIST
ของผู้ใช้บริการ
-จัดทา Full text ผลงาน

ภายในปี
55 - 58

งานห้องสมุด 6.3.1
สาขา

ภายในปี
55 - 58

งานห้องสมุด 6.3.2
สาขา
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2.2 จัดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
ทันสมัยตลอดเวลา

มีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ห้องสมุดอัตโนมัตใิ ห้
ทันสมัยตลอดเวลา

ทางวิชาการของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
-โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์
Digital Collection
-จัดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุงพัฒนา
-จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

-ความทันสมัย
ของระบบ
ฐานข้อมูล
-ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ภายในปี
55 - 58

งานห้องสมุด 6.3.2
สาขา
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : งานธุรการ
กลยุทธ์

มาตรการ

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน - สนับสนุนการดาเนิน
การทานุบารุง
กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

- สนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดี
งามของชาติ

เป้าหมาย
- มีการดาเนิน
กิจกรรมด้านการทานุ
บารุงบารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ

- สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน

แผนปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง
แผนสถาบัน
กิจกรรม
ตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
- กิจกรรมเนื่องในวัน
- จานวน
ปี 55-58 งานธุรการ
6.4.1
สาคัญทางพุทธศาสนา บุคลากรที่เข้า
- โครงการส่งเริมทานุ
ร่วมกิจกรรม
บารุงศิลปวัฒนธรรม
-ความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการ
โครงการ
- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน - มีกิจกรรมใน ปี 55-58 งานธุรการ
6.4.1
สาคัญทาง
การอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
- รณรงค์ให้บุคลากร
ขนบธรรมเนียม
แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ประเพณีที่ดงี าม
พื้นเมืองในวันอังคารและ ของชาติ อย่าง
วันศุกร์
น้อย 5 กิจกรรม
-บุคลากรมี
ความตระหนักถึง
คุณค่าวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดงี าม
ของศิลป
วัฒนธรรม
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