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ยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิาร 4 ป ี

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

ปรัชญา 

เทคโนโลยกี้าวหนา้   สารสนเทศทันสมัย 

วัฒนธรรมด ารงไว้   ใส่ใจบริการ 

 

วิสัยทศัน ์

เป็นหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

 

เป้าประสงค ์

เป็นหน่วยงานส าคัญที่สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารยแ์ละนสิิตให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีพึง

ปรารถนา 

 

พันธกจิ 

1. จัดซือ้ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการพัฒนาสติปัญญา 

อารมณ ์สังคม 

2. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท้ังรูปแบบวัสดุตีพิมพ ์สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดจิิทัล 

3. ให้ความร่วมมอืกับภาคีหอ้งสมดุตา่ง ๆ ท้ังระดับภูมภิาคและระดับประเทศเพื่อประโยชนใ์นการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองของชุมชน บุคลากรและนสิิต มหาวทิยาลัยพะเยา  

 

เป้าประสงค ์: 

1. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้วยความเป็นเลิศ 

2. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพยีงพอตอ่การศึกษาค้นควา้ของอาจารยแ์ละนสิิตของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. มีการด าเนนิงานตามระบบและกลไกแห่งการประกันคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. 

 

นโยบาย 

1. นโยบายดา้นการบรหิารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

   ด าเนนิการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้ามามสีว่นร่วมและ   

ท่ัวถึง โดยมุ่งเนน้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกหลักสูตร / สาขาวิชา ท่ีทันสมัยสามารถตรวจสอบ

การด าเนนิงานได้ทุกขั้นตอน 

2. นโยบายด้านการพฒันาศกัยภาพบริการ 

พัฒนาระบบการให้บริการเชงิรุก การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มี จิตใจให้บริการ 

(Service Mind) รวมถึงเสริมสร้างทักษะการสบืค้นสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

3. นโยบายดา้นการพฒันาระบบเทคโนโลยีห้องสมดุ 



2 

พัฒนาและน าเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใชด้ าเนนิงานท้ังในดา้นบริหารจัดการและด้านการ

บริการ 

4. นโยบายดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาลท่ีมีความชัดเจนและคล่องตัวสูงโดยมีระบบ

ประกันคุณภาพ ในการรักษามาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงให้เป็นรูปธรรม 

5. นโยบายดา้นการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม 

จัดโครงการบริการทางวิชาการแกส่ังคมในการให้ความรู้การจดัการหอ้งสมุด และมีส่วนร่วมกับชุมชน ใน

การพัฒนาห้องสมุดท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

6. นโยบายดา้นการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 

จัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการมสี่วนร่วมระหว่างบุคลากรของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศึกษาและผู้ใชบ้ริการ 
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แผนยุทธศาสตร ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวทิยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2555 – 2558) 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

ความครอบคลุม : นโยบายและกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ครอบคลุมทันสมัย มมีาตรฐาน รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวฉววีรรณ บุญธรรม 

หัวหน้างานพัฒนาและวิเคราะหส์ารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาศักยภาพบริการ 

ความครอบคลุม : ความรู้ความสามารถ และบุคลิกภาพของบุคลากร Service Mind 

การสง่เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ รูปแบบการจัดบริการ การประชาสัมพันธ์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยหีอ้งสมุด 

ความครอบคลุม : การวางแผนในด้านการจัดหาเทคโนโลยท่ีีทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายพีระพงษ์ แนวเงินดี และนางสาวสุดา ใจแก้ว 

บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ความครอบคลุม : การบริหารงานท่ัวไป การเงิน การพัสดุ งานบุคคล งานนโยบายและ

แผนความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ดร. พรพรรณ จันทร์แดง  

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การบริการทางวิชาการแกส่ังคม 

ความครอบคลุม : การวจิัย งานวชิาการ และงานบริการสังคม 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นายวิชญนนท์ มณชีาติ 

หัวหน้างานหอ้งสมุดสาขา 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ความครอบคลุม : การเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม อนุรักษแ์ละสบืสานวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสุพร ทพิย์จักร 

หัวหน้างานธุรการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ 

กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย 

แผนปฏิบัตกิาร 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง

กับแผนสถาบัน 
กิจกรรม ตัวบ่งช้ี ระยะ 

เวลา 

1. สนับสนุนการ

เรียนการสอน 

1.1 จัดซือ้จัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

• จัดซือ้จดัหาทรัพยากร

สารสนเทศได้ทันสมัยและ

ตรงกับความต้องการและ

ของผู้ใช้บริการ 

• ประชุมก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดซือ้จดัหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

• ส ารวจความตอ้งการ 

ทรัพยากรสารสนเทศในแต่

ละหลักสูตร / สาขาวิชา 

• ด าเนนิการจัดซือ้จัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

• จ านวนทรัพยากร 

สารสนเทศท่ีจัดหาเพิ่มขึ้น 

ปีละไมต่่ ากว่า 5,000รายการ 

• ไมม่ขี้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

จัดหา 

• มรีะบบและกลไกการ

ด าเนนิงานจัดหา 

• ผลประเมินความพงึพอใจที่

มตีอ่กระบวนการจัดหา

ทรัพยากร ฯ เฉลี่ย 3.50 

• จ านวนคณะที่เข้าร่วม

โครงการไมน่อ้ยกวา่ 15คณะ 

 

ปี 2555 งานพัฒนา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

3.9.2 

 

 1.2 จัดซือ้จัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

• ด าเนนิโครงการสง่เสริม

การอา่นปีละ 1 ครัง้ 

 

 

• ด าเนนิการโครงการ

ส่งเสริมการอา่น  

 

• จ านวนบริษัท ส านักพิมพ์

ร้านหนังสอืท่ีเข้าร่วมโครงการ

ไมน่อ้ยกว่า 12 บริษัท 

• ความพงึพอใจของคณะที่เข้า

ร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80 

ปี 2555 

 

งานพัฒนา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

3.9.3 
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• ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมสง่เสริมการอา่นไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

• ศูนยบ์รรณสารและ

สื่อการศึกษามีระบบการ

จัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศท่ี

มปีระสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถตดิตาม

ข้อมูลการส่ังซื้อท่ีเป็นปัจจุบัน 

• ศูนยบ์รรณสารและ

สื่อการศึกษามีกิจกรรม

ส่งเสริมการอา่นอย่างตอ่เนื่อง 

 1.3 จัดซือ้จัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศท่ีมี

เนื้อหาครอบคลุมทุก

สาขาวิชาและเนือ้หา

มคีวามทันสมัย 

• จัดซือ้หนังสอืท่ีพิมพ์

จ าหนา่ยก่อนงบประมาณ 

นัน้ไม่เกิน2 ปี (ถ้าไมม่กีาร

พมิพซ์้ าแต่ผูใ้ชต้อ้งการ

อาจจะเกิน 2 ปไีด้) 

• ประชุมก าหนดหลักเกณฑ ์

การจัดซื้อหนังสือ 

• การรายงานผลการจัดซื้อ 

หนังสือ 

 

• จ านวนหนังสือท่ีจัดซื้อมี 

ความทันสมัย 80 % 

(ปีพมิพก์่อนปีงบประมาณ 

ท่ีจัดซือ้ไม่เกิน 2 ปี) 

 

ปี 2555 

 

งานพัฒนา

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

3.9.2 

 1.4 วเิคราะห์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

• มกีระบวนการ 

ด าเนนิงานเทคนิคท่ี 

รวดเร็วและม ี

ประสิทธิภาพ 

• ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ 

มาตรฐานท างานเป็นลาย 

ลักษณอ์ักษร (คู่มอื

ปฏบัิตงิานวเิคราะห์

ทรัพยากรสารสนเทศ) 

• มกีลไกตรวจสอบการ 

ท างานของทุกขั้นตอน 

• ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ออกให้บริการไม่ต่ ากวา่ 600 

ชิ้น / 1เดอืน 

• การบันทึกข้อมูลมคีวาม 

ผิดพลาดไมเ่กินร้อยละ 5 

ปี 2555 

 

งานวเิคราะห์

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

3.9.2 
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 1.5 สรา้งความ

ร่วมมอืกับเครอืขา่ย

ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

ALIST  

• เข้าร่วมประชุม/อบรม

อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

• เข้าร่วมประชุม/อบรมกับ

คณะท างานเครอืขา่ย

ห้องสมุดอัตโนมัต ิALIST 

• อบรมเกี่ยวกับระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัตใิห้กับ

บรรณารักษ์/ผู้ดูแล 

ห้องสมุดคณะ 

• เพื่อพัฒนาความรูแ้ละ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประสบการณ์จากคณะท างาน

เครอืขา่ยหอ้งสมุดอัตโนมัต ิ

ALIST  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการบริการ 

ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ 

กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัตกิาร ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

กับแผนสถาบัน กิจกรรม ตัวบ่งช้ี ระยะเวลา 

1.  พัฒนาศักยภาพ

การให้บริการของ

บุคลากรศูนย์

บรรณสารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 สนับสนุนให้

บุคลากรเข้ารับ

การอบรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาความรู้

ด้านภาษา การ

สื่อสารกับ

ผู้ใชบ้ริการ การรู้

สารสนเทศ การ

ให้บริการด้วยจิต

บริการ รวมถึงการ

พัฒนาบุคลกิภาพ

ส าหรับผู้ท างาน

ด้านบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ให้บริการมีความรู้

สารสนเทศในระดับ

สามารถแนะน าแหล่ง

สารสนเทศให้

ผู้ใชบ้ริการได้เป็นอยา่ง

ด ี

- ผู้ให้บริการมี

บุคลิกภาพดีและมีจิต

บริการ 

-ผู้ให้บริการมี

ความสามารถดา้นการ

สื่อสารกับผู้ใช้บริการ

ได้อยา่งชัดเจน ถูกต้อง 

สุภาพ 

-ผู้ให้บริการสามารถใช้

ภาษาอังกฤษได้ด ีเพื่อ

รองรับการเข้าสู่

สมาคมอาเซียนใน

อนาคต ก าหนดให้

บุคลากรงานบริการมี

- ก าหนดหนา้ที่

รับผิดชอบของบุคลากร

อย่างชัดเจน 

-มอบหมายให้ผู้ให้

บริการเข้ารับการอบรม

ในงานท่ีตนเอง

รับผิดชอบ 

- จัดอบรมความรู้

สารสนเทศให้บุคลากร 

-จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในองค์กรจากการ

เข้ารับการอบรมโดยผู้

เข้ารับการอบรมเป็น

วทิยากร 

 

 

 

 

 

-ผู้ให้บริการต้องเข้า

รับการอบรมดา้นการ

ใชภ้าษาอังกฤษ 

กิจกรรมการรู้

สารสนเทศ  กิจกรรม

การพัฒนาความรู้ใน

งานท่ีตนรับผิดชอบ 

หรือกิจกรรมการ

พัฒนาบุคลกิภาพ 

อย่างนอ้ย 1 ครัง้/

ปีงบประมาณ 

- มกีารร้องเรียนเร่ือง

การให้บริการไม่เกิน 

5ครัง้ /ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 ทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการ 6.1.3 (9.1) 

6.2.1 (6) 
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1.2 สนับสนุนให้

บุคลากรมภีาวะ

ผู้น าและมีความคิด

สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ผู้ใชบ้ริการ

สบืค้นสารสนเทศ

งานรับผิดชอบของ

ตนเองและมีอ านาจ

หนา้ทีใ่นการแกปั้ญหา

เบือ้งต้นในงาน

รับผิดชอบของตน 

- สนับสนุนให้บุคลากร

แสดงความคิดเห็น มี

ส่วนร่วมเสนอแนะ

วธีิการท างานและ

วธีิการแก้ปัญหาของ

การท างาน 

- สนับสนุนให้บุคลากร

จัดท าโครงการพัฒนา

งานท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบของตนเอง  

 

 

 

 

-ผู้ใชบ้ริการสามารถ

สบืค้นสารสนเทศได้

ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมน าเสนอ

ผลงานการแก้ปัญหา

เกี่ยวกับงานในความ

รับผิดชอบของบุคลากร 

- จัดประชุมบุคลกรใน

งานเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ปัญหา 

และวิธีการแก้ไขปัญหา

ในงานรวมท้ังสรุปผล

โครงการท่ีรับผิดชอบ 

 

 

-อบรมการใชห้้องสมุด

และการสบืค้น

สารสนเทศเพื่อ

การศึกษา ค้นควา้ วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

-บุคลากรมงีานใน

ความรับผิดชอบอย่าง

น้อย 1 งานและมี

ข้อมลูการแก้ปัญหา

ในงานของตนอย่าง

น้อย 1 ชิ้น/

ปีงบประมาณ 

-บุคลากรมโีครงการ 

ท่ีตนเองรับผิดชอบ 1 

โครงการ/

ปีงบประมาณ 

 

 

 

-ผู้ใชบ้ริการมีความ

พงึพอใจต่อบริการ

ของศูนย์บรรณสาร 
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2. ส่งเสริมการ

ให้บริการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและ

ผู้ใชบ้ริการพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

ของศูนย์บรรณ

สารฯ และ

ฐานขอ้มูลอื่นๆ ได

ด้วยตนเอง 

 

 

 

2.2 ผู้ใชบ้ริการ

สามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้

ตลอดเวลาและ

จากทุกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

-ผู้ใชบ้ริการได้รับ

ความสะดวกสบายใน

การใช้บริการศูนย์

บรรณสารฯ 

 

 

 

 

-จัดสรรให้ผู้ใช้บริการ

สามารถใช้บริการต่างๆ 

ผ่านเครอืขา่ย

คอมพิวเตอร์ได้

โดยสะดวก 

 

 

 

 

 

 

ผู้ใชบ้ริการได้รับ

บริการ ท่ีพึงพอใจ 

 

 

 

 

ทุกปี 

 

 

 

6.1.3 (9.1) 

6.2.1 (6) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยศีูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ 

กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัตกิาร ผู้รับผิดชอบ ความ

สอดคล้องกับ

แผนสถาบัน 

กิจกรรม ตัวบ่งช้ี ระยะเวลา 

1.จัดหาและ

น าเทคโนโลยี

สารสนเทศมา

ปรับใชก้ับงาน

บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สนับสนุนให้น า

เทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับ

ใชใ้นการท างาน

และการให้บริการ 

 

 

- น าระบบห้องสมุด

อัตโนมัติมาให้บริการ 

- น าเสนอการให้บริการ

ผ่านสื่อสารสนเทศทุก

ประเภทท่ีสามารถท าได้ 

เชน่ จดหมาย

อเิล็กทรอนิกส ์เว็บไซต์ 

เฟสบุ๊คท้ังของหนว่ยงาน 

เองและของผู้เกี่ยวข้อง  

เป็นต้น 

 

- จัดหาระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัตท่ีิ

เหมาะสมกับองค์กร

มาให้บริการ 

- ก าหนดผู้รับผดิชอบ

ระบบยอ่ยในงานแต่

ละงานของระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

- เสนอปัญหาการใช้

ระบบห้องสมุด

อัตโนมัติแกผู่้พัฒนา

ระบบเพื่อพัฒนาการ

ให้บริการท่ีสะดวกแก่

ผู้ใชบ้ริการ 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบ

การประชาสัมพันธ์ 

การตดิตอ่สื่อสารกับ

ผู้ใชบ้ริการ 

-มรีะบบห้องสมุด

อัตโนมัติให้บริการ 

-มกีารแจ้งปัญหาและ

ข้อเสนอแนะไปยัง

ผู้พัฒนาระบบห้องสมุด

อัตโนมัติและมีการ

แก้ไข 

-มกีารจัดท าเว็บไซต์

ของศูนย์บรรณสารฯ 

-มชีอ่งทางการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ  

-มชีอ่งทางติดตอ่ 

สื่อสารกับผู้ใช้บริการ

มากกวา่ 1 ชอ่งทาง 

ปี 2555 งานบริการ 6.1.3 (9.1) 

6.2.1 (6) 
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ยุทธศาสตรท์ี ่4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อ านวยการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

1. มุง่เนน้ประสิทธิภาพ

และความเป็นธรรมใน

การบริหารจัดการ 

1.1 จัดให้มี work flow ของการ

ปฏบัิตงิานในทุกงาน เพื่อ

ก าหนดเวลาให้ชัดเจน และ

การลดขัน้ตอนให้ส้ันลง  

• work flow การ

ปฏบัิตงิานของศูนย์ฯ ท่ี

มปีระสิทธิภาพ  

 

• จัดประชุมผู้ท่ี 

เกี่ยวข้อง  

• จัดท า work flow  

การปฏบัิตงิานของศูนย์ฯ  

• work flow การ

ปฏบัิตงิานได้รับ

ความเห็นชอบ  

 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 

1.2 การบริหารแบบมี 

ส่วนร่วม 

• เพื่อให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการบริหาร

องคก์รและท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 

• การประชุมองค์กรเพื่อ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร

ประจ าป ีและแผนระยะ

ยาวของศูนยฯ์ 

• การประชุมบุคลากรใน

การก าหนดทิศทาง และ/

หรือการตัดสินใจในเร่ือง

ท่ีส าคัญ 

• คะแนนความ

พงึพอใจของ

บุคลากรอยู่ใน

ระดับดี 

• ข้อเสนอของ

บุคลากรท่ีมีต่อ

การบริหารงาน 

• จ านวนครัง้และ

ผลการประชุม

บุคลากร 

• ความ

สอดคล้องกับ

นโยบายและ 

ภารกิจหลักของ

มหาวทิยาลัย 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 
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กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

 1.3 การก าหนดบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของบุคลากร 

• มกีารก าหนดบทบาท

หนา้ที่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรอย่าง

ชัดเจน 

• เกิดการปฏบัิตงิาน

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

• วเิคราะห์และก าหนด

อ านาจหนา้ที ่และ

ขอบข่ายงาน 

• ประชาสัมพันธ์อ านาจ 

หนา้ที่และขอบข่ายงาน

ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

• ประเมินและปรับปรุง

อ านาจหนา้ที ่และ

ขอบข่ายงานให้

เหมาะสม 

• ทุกต าแหนง่มี

การก าหนด

อ านาจ หนา้ที่ 

และขอบข่ายงาน 

 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 

 1.4 การพัฒนาและฝึกอบรม

บุคลากรในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 

• บุคลากรมศีักยภาพ

มากขึ้น 

• เกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

ปฏบัิตงิานและการ

ให้บริการ 

 

• การเข้าร่วมงานประชุม 

สัมมนา อบรมในดา้น

ตา่ง ๆ ท้ังภายใน 

ประเทศและต่างประเทศ 

• โครงการพัฒนา

บุคลากรของศูนย์ฯ 

 

• จ านวนครัง้ของ

การเข้าร่วมงาน

ประชุม สัมมนา 

อบรมของ

บุคลากร 

• จ านวน

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมโครงการ/

กิจกรรม 

• การพัฒนาท่ี

เกิดจากการ

ฝึกอบรม 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 
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กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

 1.5 ส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรให้มีความก้าวหนา้ใน

สายงาน 

 

• บุคลากรมขีวัญและ

ก าลังใจในการ 

ปฏบัิตงิาน 

• การให้บริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

• การวเิคราะห์สายการ

เตบิโตของต าแหน่งงาน

ตา่ง ๆ 

• การพัฒนาบุคลากร

เพื่อประเมินเข้าสู่

ต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 

 

• บุคลากรทราบ

ถึงสายการ

เจรญิเตบิโตของ

ตนเอง 

• ความพงึพอใจ

ของบุคลากรใน

การเข้าร่วมการ

พัฒนาบุคลากร 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 

 1.6 จัดท าแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ รวมท้ังการ

ตดิตามประเมินผลมาตรการ 

การใช้งบประมาณต่างๆ อย่าง

จรงิจัง และตอ่เนื่อง  

• น างบประมาณไป

ใชไ้ด้ตรงตามแผนและ

เป้าหมายท่ีศูนย์ฯ 

ก าหนดไว ้ 

 

• จัดท าแผนการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ  

• ตดิตาม และ

ประเมินผลการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ  

 

• รายงาน

แผนการใชจ้า่ย 

เงินงบประมาณ  

• รายงานผล 

การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ  

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 

 1.7 การตดิตามและ

ประเมินผลการปฏบัิตงิานของ

บุคลากรงานตา่ง ๆ 

• มผีลการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากรงานตา่งๆ 

ปีละ2 ครัง้ 

• การก าหนดวธีิการ

ตดิตามและประเมินผล

การปฏบัิตงิาน 

• ก าหนดช่วงระยะเวลา

ท่ีติดตามและประเมินฯ 

• บุคลากรทราบ

ถึงผลการ

ประเมินการ

ปฏบัิตงิานของ

ตนเอง 

• มาตรการการ

แก้ไขและ

ปรับปรุงการ

ปฏบัิตงิานตาม

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 
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ผลการประเมิน 

กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

 1.8 พัฒนาระบบการสื่อสาร

ภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

• มวีธีิการสื่อสารท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 

• ประสิทธิภาพในการ 

ท างานเพ่ิมขึน้ 

• การพัฒนาวธีิการ

สื่อสารรูปแบบตา่ง ๆ 

 

• คะแนนความ

พงึพอใจของ

บุคลากรอยู่ใน

ระดับดี 

• ผลสัมฤทธ์ิของ

การสื่อสารผ่าน

ชอ่งทางต่าง ๆ 

• จ านวนปัญหาที่

ลดลงของงาน

ตา่ง ๆ 

• ไมม่ขี้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับ

ชอ่งทางการ

สื่อสารภายใน

องคก์ร 

• การกระจาย

ข้อมูลขา่วสาร

เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

และทันท่วงที 

ปี 55-58 ผู้อ านวยการ 6.5.1 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5 : การบริการทางวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ : งานห้องสมดุสาขา 

กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

1. สนับสนุนการ

ให้บริการแก่ชุมชนใน

รูปแบบตา่ง ๆ 

1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทางด้านการบริการวิชาการ 

เพื่อให้ปฏบัิตภิารกิจได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ทางด้านการบริการ

วชิาการ 

-จัดท าประกาศส าหรับ

การด าเนนิงานดา้นการ

บริการวิชาการ 

-แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ด าเนนิงาน 

-มี

คณะกรรมการ

และการ

ด าเนนิงาน

ทางด้านการ

บริการวิชาการ 

ภายในปี 

55 - 58 

งานห้องสมุด

สาขา 

6.3.1 

1.2 จัดให้มีการให้บริการ

ความรู้ดา้นห้องสมุดและ

ความรู้ท่ัวไปให้กับชุมชน 

-ให้ความรู้ดา้น

ห้องสมุดและความรู้

ท่ัวไปให้กับชุมชน  

-พัฒนาห้องสมุดให้แก ่

ชุมชน  

-ศษิยเ์ก่า/ประชาชน

ท่ัวไป มีโอกาสเขา้ใช้

บริการต่าง ๆ ของศูนย์

บรรณสารและ

สื่อการศึกษา  

-การอบรมบรรณารักษ์/ 

ผู้เกี่ยวข้องห้องสมุด 

สถาบันการศึกษาและ 

ห้องสมุดประชาชน 

-การพัฒนาห้องสมุดแก่

ชุมชน 

-การเปิดโอกาสให้ศิษย์

เก่า/ประชาชนท่ัวไปเข้า

ใชบ้ริการต่าง ๆ ของ

ศูนยบ์รรณสารและ

สื่อการศึกษา 

ตลอดเวลาท าการ 

-โครงการบริการทาง

วชิาการแกส่ังคม 

-มรีะบบและ

กลไกในการ 

บริการวิชาการ

และวิชาชพี 

แก่สังคม / ชุมชน

ตาม 

-จ านวนกิจกรรม 

/ โครงการ 

ท่ีให้บริการ

วชิาการและ 

วชิาชีพแก่สังคม / 

ชุมชน 

-ระดับความพึง

พอใจของ 

ภายในปี 

55 - 58 

งานห้องสมุด

สาขา 

6.3.1 
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ผู้ใชบ้ริการต่อ

การให้บริการ 

วชิาการและ

วชิาชีพแก่ 

สังคม / ชุมชนอยู่

ในระดับดี 

-จ านวนผู้เข้าใช้

บริการ 

ประเภทบุคลากร

ภายนอก 

ปีละไมน่อ้ยกว่า 

300 คน 

-จ านวน

กิจกรรม/

โครงการท่ี 

ให้บริการ

วชิาการและ 

วชิาชีพแก่สังคม/

ชุมชนไม่ 

นอ้ยกว่า 2 

กิจกรรม 

-ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้ใชบ้ริการต่อ

การให้บริการ 
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วชิาการและ

วชิาชีพแก่ 

สังคม/ชุมชนอยู่

ในระดับ 3.51 

-มรีะบบและ

กลไกในการ 

สร้างเครอืขา่ย

ความร่วมมอืและ

การมสี่วนร่วม 

ของชุมชนใน

ท้องถิ่นภาคเหนือ

ตอนบน 

-มกีารใช้

ทรัพยากร

ร่วมกับหน่วยงาน

ภายในและ

ภายนอกศูนย์

บรรณสารและ

สื่อการศึกษา 

ด้วยสื่อ

ทรัพยากร 

สารสนเทศและ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
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 1.3 สรา้งความรว่มมือกับ

องคก์รภายนอกเพ่ือให้บริการ

ความรู้กับประชาชนในเร่ือง

ห้องสมุด 

มคีวามร่วมมอืในการ

ให้บริการความรู้อยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

-การประสานเครอืขา่ย

ความร่วมมอืการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอ้งสมุดทุก

ประเภท/ระดับภายใน

และภายนอก

มหาวทิยาลัย 

-โครงการกระจาย

ทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ได้รับบริจาคสู่ชุมชน 

-กลไกในการ

สร้างเครอืขา่ย 

ความร่วมมอืและ

การม ี

ส่วนร่วมท้ัง

ภายในและ 

ภายนอก 

-มกีารใช้

ทรัพยากร

ร่วมกัน 

-ศูนยบ์รรณสาร

และสื่อการศึกษา

มรีะบบการ 

จัดการทรัพยากร 

สารสนเทศท่ี

ได้รับบริจาค 

แก่หน่วยงาน

ภายในหน่วยงาน

ภายนอกและ 

ประชาชนท่ัวไป 

ภายในปี 

55 - 58 

งานห้องสมุด

สาขา 

6.3.1 

2. สนับสนุนให้ศูนย์

บรรณสารฯ เป็นแหล่ง

ของฐานข้อมูล 

2.1 จัดให้มีการรวบรวมขอ้มูล

ตลอดจนให้มีระบบฐาน

ข้อมูลคอมพวิเตอร์ท่ีทันสมัย

ในดา้นตา่ง ๆ ไวใ้ห้บริการ

สบืค้น 

มรีะบบฐานขอ้มูล 

ห้องสมุดอัตโนมัตไิว้

ให้บริการสืบค้น 

-การเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

วทิยานพินธ์ฉบับเต็ม 

มหาวทิยาลัยพะเยาบน 

ฐานขอ้มูล ALIST 

-จัดท า Full text ผลงาน

-จ านวน

ผู้ใชบ้ริการ 

-ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ภายในปี 

55 - 58 

งานห้องสมุด

สาขา 

6.3.2 
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ทางวิชาการของ

บุคลากรของ 

มหาวทิยาลัย 

-โครงการพัฒนาระบบ

จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม

ในรูปอเิล็กทรอนิกส ์

Digital Collection 

2.2 จัดให้มีการปรับปรุง

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้

ทันสมัยตลอดเวลา 

มกีารปรับปรุงพัฒนา

ระบบฐานขอ้มูล 

ห้องสมุดอัตโนมัตใิห้

ทันสมัยตลอดเวลา 

-จัดให้มีผู้รับผิดชอบใน

การปรับปรุงพัฒนา 

-จัดให้มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

-ความทันสมัย

ของระบบ

ฐานขอ้มูล 

-ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บริการ 

ภายในปี 

55 - 58 

งานห้องสมุด

สาขา  

6.3.2 
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ยุทธศาสตรท์ี่  6 : การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบ  : งานธุรการ 

กลยุทธ ์ มาตรการ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง

แผนสถาบัน กจิกรรม ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา 

1. ส่งเสริมกิจกรรมดา้น

การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- สนับสนุนการด าเนนิ

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

- มกีารด าเนนิ

กิจกรรมดา้นการท านุ

บ ารุงบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมอยา่ง

นอ้ยปีละ  1 โครงการ 

- กิจกรรมเนื่องในวัน

ส าคัญทางพุทธศาสนา 

- โครงการส่งเริมท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวน

บุคลากรท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 

-ความพงึพอใจ

ของบุคลากรท่ี

เข้าร่วมโครงการ

โครงการ 

ปี 55-58 งานธุรการ 6.4.1 

- สนับสนุนการอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดี

งามของชาต ิ

- สนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมกับชุมชน 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

- รณรงค์ให้บุคลากร

แตง่กายด้วยเสื้อผ้า

พื้นเมอืงในวันอังคารและ

วันศุกร ์

- มกีิจกรรมใน

การอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีดงีาม

ของชาติ อย่าง

นอ้ย 5 กจิกรรม 

-บุคลากรมี

ความตระหนักถึง

คุณค่าวัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดงีาม

ของศิลป 

วัฒนธรรม 

ปี 55-58 งานธุรการ 6.4.1 
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