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แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
1. จัดให้มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงาน 
2. จัดการตรึงกรอบอัตราก าลัง โดยใช้การเตรียมคนเพื่อทดแทนอัตราเกษียณหรือลาออก ในต าแหน่งที่จ าเป็น

เพ่ือเรียนรู้งาน หรือเพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
3. ด าเนินการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบุคลากรต้องรับทราบภาระงาน

ของตนเอง 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยสยาม และของส านักฯ โดยบุคลากรทุกระดับของส านักฯ มีโอกาสได้รับ
การศึกษา ฝึก อบรม และเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไมต่่ ากว่า 2 ครั้งตอ่ 1 ปี เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
ระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสะทอ้นต่อ
ความกา้วหน้าทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการสอน วิจัย และให้บริการแก่สังคม 

5. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกคน (ตามแบบประเมินบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย) ปีละ 1 ครั้งและแจ้งผลการประเมินให้เจ้าตัวรับทราบ 

6. จัดให้มีการประชุมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายและการด าเนินงานต่างๆ
ของส านักฯ 

7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมส าหรับการตัดสินใจในภารกิจส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนงานบริหารและและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักฯได้สัดส่วนและสอดคล้องกับ ภาระงาน/ปริมาณงานและมีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจและความพึงพอใจได้ในระดับสูงสุด 

เป้าหมาย/
เป้าประสงค ์

แผนงานปฏิบัติงานประจ า  ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนงาน 
 

บุคลากร มี
สมรรถนะและ
ศักยภาพแบบมือ
อาชีพ 

แผนงานบริหารและการพัฒนาบุคลากร   
วัตถุประสงค ์เพ่ือให้การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรของส านกัฯได้สัดส่วนและ
สอดคล้องกับ ภาระงาน/ปริมาณงานและ
มีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการให้เกิดความประทับใจและ
ความพึงพอใจได้ในระดับสูงสุด 

ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็นของบุคลากรส าหรับการให้บริการ 
2. มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3. มีการสรรหาบุคลากร 
4. มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามทีก่ าหนด 
5. มีการประเมินบุคลากรตามสมรรถนะที่ก าหนดโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(หัวหน้างาน/ผู้รับบริการ/ อาจารย์/นักศึกษา) 
6. มีการน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  
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ข้อมูลบุคลากร  
บุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ณ ปีการศึกษา 2565 มีจ านวนบุคลากรรวมทั้งหมด 14 คน โดย
มีบุคลากรสายวิชาชีพบรรณารักษ์จ านวน 9 คนและสายวิชาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน (มีบุคลากร 1 คนที่เกษียณ
แต่มาปฏิบัติงาน 3 วัน/สัปดาห์ และบุคลากรอัตราพิเศษ(พิการ) 1 คน) (รายละเอียดในตารางที่ 1, และ 2 )  
ตารางท่ี 1:  ข้อมูลบุคลากร  

ข้อมูลทั่วไป อาจารย์ประจ า บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ รวม 
1. เพศ ชาย 2 2 - 4 
 หญิง - 7 2 9 

รวม 2 9 3 14 
2. คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 
 ปริญญาตรี - 8 3 11 
 ปริญญาโท 2 1 - 3 
 ปริญญาเอก - - - - 

รวม 2 9 3 14 
 
ตารางท่ี 2: รายช่ือบุคลากรของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามแผนก 

แผนก รายช่ือบุคลากร รวม 14 คน โทรศัพท์/โทรสาร 
โทรศัพท์ภายใน 

ส านักหอสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ 

 0-2457-0068 /  
0-2457-3982 

ผู้อ านวยการ อาจารย ์สุธน  สุภาวงศ์  5145 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อาจารย์ คมเดช          บุญประเสริฐ 5245 กด 26 
แผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
 
 

1. นาง พรรณี            จิวพุทธิธรรม 
2. นาง สุดา              ทองชิว 
3. นาย สุทธิพจน์        ลิ้มอุดมพัฒน์ 
4. นาง อารี               แก้วพิพัฒน์ 
5. นางสาว แคทรียา   ศิริวัฒนะนาวิน (บุคลากรอตัราพิเศษ(พิการ) 

5245 กด 22 
5145 
5145 
5145 

5245 กด 22 
แผนกบริการและ
ประชาสมัพันธ์ 

1. นางสาว อรชร         ยิ่งใหญ่ 
2. นางสาว กัลยา         ศุภพันธุ์มณี 
3. นางสาว พรพิศ        องค์ศรัทธา 
4. นาง อรุณี   ชื้นประไพ (เกษียณและมาปฏิบัติงาน3วัน/สัปดาห์) 

5142 
5142 

5245 กด 24 
5142 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

1. อาจารย์ วสันต์        อุทัยเลี้ยง 
2. นาง ณัชชา            เดชาเต็งประทีป 

5245 กด 23 
5243 

เลขานุการส านักฯ 1. นางสาว ประภาพร   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 5245 กด 26 
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แผนอัตราก าลัง ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี 2564-2565 
แนวทางและหลักเกณฑ์ แผนอัตราก าลังส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
ก. แนวทางการจัดท าแผนอัตราก าลัง  

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จัดสรรกรอบอัตราก าลังบุคลากรส านักฯ ทั้งสายวิชาชีพบรรณารักษ์
และ สายวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือให้ครอบคลุมตามภาระงานของห้องสมุดในระดับสถาบันอุดมศึกษา และตาม 
“มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544” ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยสยาม 

ข. หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

1. กรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับพันธกิจ และการพัฒนาของส านักฯ 

1.1 สายวิชาชีพบรรณารักษ์ 

       ต าแหน่งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าฝ่าย/แผนก : จัดสรรตามกรอบ “มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544” โดยใช้นโยบายทดแทนอัตราเกษียณ/ เตรียมคนเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณใน
ต าแหน่งที่จ าเป็นเพ่ือเรียนรู้งาน หรือเพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

       ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับวิชาชีพบรรณารักษ์: จัดสรรตามกรอบ “มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2544” และใช้นโยบายการตรึงกรอบอัตราก าลัง โดยจะพิจารณาจัดสรรทดแทนอัตราว่างจากการ
เกษียณอายุ หรือลาออก 

1.2 สายวิชาชีพอ่ืนๆ 

      ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการส่งเสริม
และเผยแพร่บริการวิชาการ นักการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานด้านต่างๆ: จัดสรรตาม
กรอบ “มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544” และใช้นโยบายการตรึงกรอบอัตราก าลัง โดยจะ
พิจารณาจัดสรรทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุ หรือลาออก 

2. กรอบอัตราก าลังเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

    ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ: เสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังจากมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การขออัตราดังกล่าว ส านักฯ จะต้องแสดงถึงแผนงาน โครงการที่จะด าเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ค. การตรวจสอบก าลังคน 
    ส านักฯ มีการเรียงล าดับชื่อต าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานออกมา และท าการบันทึกจ านวนผู้ท างานส าหรับ
แต่ละรายการจนครบ ตามตารางที่ 3 และ 5 ซึ่งจะชี้ให้เห็นจ านวนและความช านาญของคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ถ้าหากพิจารณาต่อไปจากข้อมูลที่ปรากฏก็จะช่วยให้ทราบถึงก าลังคนที่จะต้องสูญเสียเพราะเหตุจากการ
เกษียณอายุ หรืออ่ืนๆ จากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาต่อไปว่า การสูญเสียดังกล่าวต้องมีการทดแทนหรือไม่ และ
ต้องการเพิ่มอีกเท่าใด ซึ่งผู้วิเคราะห์จะสามารถคิดค านวณออกมาเป็นจ านวนสุทธิที่ต้องการจริงๆได้ในที่สุด 
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ตารางท่ี 3: ตารางการตรวจสอบก าลังคน (Manning  table)   
ล าดับ

ที ่
ช่ือต าแหน่ง จ ำนวน

รวม 
มอบหมำย เพศ อำยตุั้งแต่ 38 ปีข้ึนไป / ต ่ำกวำ่ 18 ปี อำยรุะหวำ่ง 18 -37 ปี 

งำนให้ล ำดบั
ท่ีคงอยู ่ ชำย หญิง 

อำยตุั้งแต่ 

45 ปี 

อำยรุะหวำ่ง 

38 -44 

อำยตุ  ่ำกวำ่ 

18 ปี 

มีปัญหำดำ้นร่ำงกำย
ไม่เหมำะสม 

มีบุตร แต่งงำนแต่ยงัไม่ 
มีบุตร 

เป็น
โสด 

1. ผู้อ านวยการ งานบริหารส านักฯ 1  1  1       

2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1  1  1       

3. หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1   1 1       

4. บรรณารักษงานพัฒนา/จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1   1 1       

5. บรรณารักษ์งานวิเคราะห์และจดัท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศ 

1  1  1       

6. บรรณารักษ์งานหนังสืออ้างอิงและ
สิ่งพิมพ์พิเศษ/สิ่งพิมพรัฐบาล 

1   1 1       

7. บรรณารักษ์งานสื่อโสตทัศนและสือ่
อิเล็กทรอนิกส 

- 3+6          

8. บรรณารักษ์งานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

- 3          

9. บรรณารักษ์งานผลิตคมูือการใช้
ห้องสมุดและสบื 
คนพิเศษ งานผลิตสาระสังเขปค้น
เรื่องทั่วไป 

- 3          

10. เจ้าหน้าท่ีงานเทคนิคและรักษาสภาพ
ทรัพยากรฯ 

1   1 1       

11. เจ้าหน้าท่ี งานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และงาน
ดรรชนีวารสาร 

1   1  1      

12. หัวหน้าแผนกบริการและ
ประชาสมัพันธ์ 

1   1 1       

13. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีงานจัดการ
ระบบข้อมลูสมาชิก  งานบริการยมื-
คืน จอง ส ารอง 

1 12  1 1       

14.  บรรณารักษ์งานบริการตอบค าถาม
และช่วยการค้นคว้า 

- 14          

15. บรรณารักษงานบริการยืมระหวาง ห
องสมุด 

- 12+3          

16. บรรณารักษ์งานบริการอางอิงและให
ค าปรึกษา 

- 3          

17. บรรณารักษ์ งานส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดและส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ 

- 3          
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18. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ี บริการสื่อ
มัลติมีเดีย (Multimedia) ดูแลและ
บริการพื้นที่และชั้นหนังสือ 

1   1 1       

19. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและ
ตรวจสอบทาง 
เขา-ออก (ท าหน้าท่ีโดยบรรณารักษ์ท่ี
เกษียณและมาปฏิบัติงาน3วัน/
สัปดาห์) 

1   1        

20. นักการตลาดและการประชาสัมพนัธ์/
งานการประชาสัมพันธ์ 

- 12          

21. หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

1  1   1      

22. นักวิชาการงานฝึกอบรม สงเสริมและ
เผยแพรบริการวิชาการ 

- 21          

23. นักวิชาการคอมพิวเตอร/์นักพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์/งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/งานระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 2          

24. บรรณารักษ์ งานเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

- 6          

25. เจาหนาที่งานพัฒนาเว็บไซต ์ - 3+18          

26. เจ้าหน้าท่ีงานเลขานุการ/งานธุรการ
และงานสารบรรณ (ท าหน้าทีโ่ดยใช้
อัตราบรรณารักษ์) 

1   1 1       

 งานอ่ืนๆนอกเหนือจากท่ีระบไุว้
ข้างต้น ได้แก ่

           

27. งานแผนงานโครงการ  คณะท ำงำน          

28. งานประกันคุณภาพห้องสมดุ  คณะท ำงำน          

29. งานการจัดการความรู้ (KM)  คณะท ำงำน          

30. งานบริหารและจดัการความเสีย่ง  คณะท ำงำน          

 รวม 14  4 10 12 2      

             

  

 
 
 
 
 
 



ส ำนกัหอสมดุและทรพัยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสยำม 6 

 

ตารางท่ี 4: ตารางแสดงการเคลื่อนไหว (personnel flow table form) ในระหว่างปี 2560-2564 เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถก าหนดโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของกรณีต่างๆได้ และระบุเป็นข้อมูลของแต่ละกรณีซ่ึง
จะสามารถวิเคราะห์จ านวนความต้องการที่ต้องการมีการทดแทนได้  
  ย้ายเข้า ย้ายออก เลื่อนขัน้ ลาออก/พ้น

สภาพ 
เปลี่ยนแปลง ต าแหน่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

สรรหา 2    2 1. ผู้อ านวยการ 
2. หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จ่าย  6  4 10 1.เลขานุการหรืองานธุรการ/กาญจนี 
2.บรรณารักษ์งานบริการอ้างอิงและให้ค าปรึกษา/วี
ระนันท์ 
3.บรรณารักษ์งานบริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้า (ฐานข้อมูล/ห้องดิจิทลั)/ธนัญญา 
4.บรรณารักษ์งานสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์/
ทศพร 
5.บรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ/
กัลยาณ ี
6.บรรณารักษ์งานผลิตคูม่ือการใช้ห้องสมุดและสบืค้น
พิเศษ งานผลิตสาระสังเขปค้นเรื่องทั่วไป/มโนณัฐ 
7.เจ้าหน้าท่ีงานเทคนิคและรักษาสภาพทรัพยากร
สารสนเทศ/สุเทพ 
8. เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย-ตรวจทางเข้า-
ออก/ อดุลย ์
9.เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาเว็บไซต/์วรรณวสิา 

มอบหมายงานเพ่ิม  6  4 10 ตรึงกรอบอัตราก าลังและจัดสรรงานให้กับบุคลากรที่คง
อยูต่ามตารางที่ 5 

อบรม     ร้อยละ 95  
 

 

คัดเลือก       
การควบคุม       
ประเมินผล       
เลื่อนขัน้       
อื่นๆ       
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ง. การจัดสรรอัตราก าลังตามภาระงาน 

    เนื่องจากส านักฯ มีนโยบายการตรึงกรอบอัตราก าลัง (มีบุคลากรย้ายออกและลาออก ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560-2564  รวม 10 อัตรา) ส านักฯ จึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และจัดสรรอัตราก าลังตามภาระงาน 
โดยการจัดสรรอัตราที่คงอยู่รับมอบหมายงานทดแทนอัตราที่ย้ายออกและลาออกในต าแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับ
วิชาชีพและตามความเหมาะสม เพ่ือให้ครอบคลุมตามภาระงานของห้องสมุดในระดับสถาบันอุดมศึกษา 

ตารางท่ี 5: การจัดสรรบุคลากรของส านักฯ ปีการศึกษา 2564-2565 ในต าแหน่งต่างๆ ตามกรอบ มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 ตอนที ่3 บุคลากรหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 https://e-library.siam.edu/wp-content/uploads/2021/06/1-31-library-standard-
2544.pdf)  

ล าดับที่ ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัติ จ านวนคน/
จัดสรรงาน 

ภาระงาน 

1 ผู้อ านวยการ ผบูริหารหองสมุดสถาบันอดุมศึกษา ควร
มีวุฒิไมต่ ากว่าปรญิญาโทและควรมี 
ความรพูื้นฐานทางบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรและจะตองมี
ประสบการณในการบริหารงาน ไม 
นอยกวา 5 ปหรือใหเปนไปตาม พ.ร.บ. 
ของสถาบนั 

1 งำนบรหิำรส านักฯ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และพฒันา
ส านักฯ 

2 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/์
นักพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ์

ควรมีวุฒิอย่างต่ าปริญญาโท และมีพื้น
ความร ูในสาขาท่ีปฏิบัติงานไมต่ ากวา
ปริญญาตรี กับมปีระสบการณในการ
ปฏิบัติงานห้องสมดุอย่างนอย 2 ป หรือ
เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานหองสมุด
ไมนอยกวา 3 ปี 
 

1 ช่วยงำนบรหิำรผูอ้  ำนวยกำร และท า

หน้าท่ีในงานล าดับที่ 23 มีหน้าที่ใน
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบ
คอมพิวเตอร์ จัดท าระบบฐานข้อมูล
ของหอสมุดทั้งในเว็บไซต์และแอพลิ
เคชั่นทั้งหมด ลงข้อมลูหนังสือและ
ดูแลระบบ E-book แก้ไขปัญหา 
ความผิดพลาดของระบบห้องสมุด  

3 
 

แผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

หัวหน้าแผนกพัฒนา
ทรัพยากรฯ / 
บรรณารักษ์ 

ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรขีึน้ไป

หรอืเทียบเทำ่ จบกำรศกึษำจำกคณะ

อกัษรศำสตร ์ศิลปศำสตร ์

มนษุยศำสตร ์สำขำบรรณำรกัษห์รอื

สำรสนเทศและมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานหองสมุดไมนอยกวา 3 ปี 

1 ก ากับติดตามงานของแผนกพัฒนาฯ 
และท าหน้าที่ในงานล าดับที่ 8 งาน
จัดซื้อ/จดัหา คัดเลือก ตรวจสอบและ
ติดตามวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
และบริการวารสารและสิ่งพิมพ์ 
ต่อเนื่อง และท าหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้
ย้ายออกและลาออกในล าดับที่ 
9,15,16,17 

 

file:///H:/QA/แผนงาน-โครงการ2562/2564/(มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา%20พ.ศ.2544
file:///H:/QA/แผนงาน-โครงการ2562/2564/(มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา%20พ.ศ.2544
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ล าดับที่ ชื่อต าแหน่ง คุณสมบัต ิ จ านวนคน/จัดสรร
งาน 

ภาระงาน 

4 บรรณารักษงาน
พัฒนา/จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

1 มหีนาทีส่ ารวจความต้องการด้าน
ทรัพยากรฯ วางแผนการจัดซื้อ/จดัหา 
ด าเนินการจัดซื้อ ขอ และแลกเปลีย่น 
ท าหนาที่คัดเลือก ตรวจสอบ และ
ติดตาม  

5 บรรณารักษ์งาน
วิเคราะห์และจัดท า
รายการทรัพยากร
สารสนเทศ 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์  

1/ย้ายออก 1 
อัตราและ
มอบหมายงานเพิ่ม
ให้อัตราที่คงอยู ่

มหีนาทีวิ่เคราะห์ทรัพยากรฯ ให้เลขหมู่ 
หัวเรื่อง และบันทึก 
ขอมูลในฐานข้อมูลทรัพยากรฯ ELIB 
และจัดท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ  

6 บรรณารักษ์งาน
หนังสืออ้างอิงและ
สิ่งพิมพ์พิเศษ/สิ่ง
พิมพรัฐบาล 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

1 วิเคราะห์และบริการหนังสืออ้างอิงและ
สิ่งพิมพ์พิเศษ/สิ่งพิมพรัฐบาล บันทึกข
อมูล และถายเอกสาร ท าหน้าที่ในงาน
ล าดับที่ 10, 15 

7 บรรณารักษ์งานสื่อ
โสตทัศนและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ีย้ายออก 1 
อัตรา และล าดับที่ 
6 รับมอบหมาย
งานแทน 

มหีนาทีพ่ัฒนาสื่อดิจิทัลจากทรัพยส์ิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสยาม และ
จัดการและรวบรวมสารสนเทศจาก
เว็บไซต์และสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางวิชาการ และบันทึก 
ขอมูล  

8 บรรณารักษ์งาน
วารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบั

ปรญิญำตรขีึน้ไปหรอื

เทียบเทำ่ จบกำรศกึษำจำก

คณะอกัษรศำสตร ์ศิลป

ศำสตร ์มนษุยศำสตร ์สำขำ

บรรณำรกัษ์หรอืสำรสนเทศ

และมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานหองสมุดไมนอย 

กวา 3 ปี 

ไม่ม/ีล าดับที่ 3 ท า
หน้าท่ี 

มหีนา้ทีจ่ัดซื้อ/จัดหา คดัเลือก และ
ตรวจสอบและติดตามวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และบริการวารสาร
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

9 บรรณารักษ์งานผลิตคู
มือการใช้ห้องสมุด
และสบืคนพิเศษ งาน
ผลติสาระสังเขปค้น
เรื่องทัว่ไป 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ีย้ายออก 1 
อัตรา-ล าดับที่ 3 
รับมอบหมายงาน
แทน 

ท าหนาที่ผลติคมูือการใช้ห้องสมุดและ
สืบคนพิเศษ งานผลิตสาระสังเขป 
คนเรื่องทัว่ไป 
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10 เจ้าหน้าท่ีงานเทคนิค
และรักษาสภาพ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทุกสาขา 

1/ย้ายออก 1 
อัตราและ
มอบหมายงานเพิ่ม
ให้อัตราที่คงอยู ่

มหีนาที่ บันทึกขอมูล ช่วยงานพัฒนา
และจัดหา งานเตรียมทรัพยากรฯ ก่อน
น าออกให้บริการ บ ารุงรักษาและซ่อม
หนงัสือ  

11 เจ้าหน้าท่ีงานวารสาร
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
และดรรชนีวารสาร 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทุกสาขา 

1(อัตราพิเศษ/
พิการทางการได้
ยิน) 

มหีนาที ่บันทึกขอมูลวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและบันทึกขอมูล ทาง
บรรณานุกรมของบทความหรือ
ดรรชนีวารสาร ดูแลและจดัชั้นวารสาร
ใหม่และช้ันวารสารเย็บเล่มที่ให้บริการ
แบบปิด 

12 แผนกบริการและ
ประชาสัมพันธ ์

หัวหน้าแผนกบริการ
และประชาสัมพันธ/์ 

นักการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์ 

ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตร ีขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า จบการศึกษาจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี บริหารธรุกิจ นิเทศ
ศาสตร์วารสารศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ สาขาการตลาด 
การประชาสัมพันธ์การ
โฆษณา หรือ สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง มีประสบการณใน
การปฏิบัติงานหองสมุดไมน
อยกวา 3 ปี 

1 ก ากับติดตามงานของแผนก และมี
หน้าท่ีในงานล าดับท่ี 20 

13 บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าท่ีงานจัดการ
ระบบข้อมลูสมาชิก  
งานบริการยืม-คืน 
จอง ส ารอง  

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

1 มหีน้าท่ี จัดการระบบข้อมลูสมาชกิ 
งานบริการยืม-คืนหนังสือ จอง ส ารอง
หนังสือ และยังท าหน้าท่ีในบริการตอบ
ค าถามและช่วยการค้นคว้า ล าดับที่ 14 

14 บรรณารักษ์งาน
บริการตอบค าถาม
และช่วยการค้นคว้า 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ีลาออก 1 
อัตรา-ล าดับที่ 13
รับมอบหมายงาน
แทน 

มหีน้าท่ีบริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ 

15 บรรณารักษงาน
บริการยมืระหวาง  
หองสมุด 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่ม/ีล าดับที่ 3+12 
ท าหน้าที ่

มหีน้าท่ี บริการยืมระหวา่งหองสมุดทั้ง
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ 

16 บรรณารักษ์งาน
บริการอางอิง และให
ค าปรึกษา 
 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ี-ลาออก 1 
อัตรา-ล าดับที่ 3-
รับมอบ 
หมายงานแทน 

มหีน้าท่ี ช่วยค้นคว้า แนะน าและให
ค าปรึกษา จัดท าคูม่ือ การเขียนอางอิง
และบรรณานุกรม  
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17 บรรณารักษ์ งาน
กิจกรรมส่งเสริมการ
ใช้ห้องสมุดและ
ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ีล าดับที่ 3-ท า
หน้าท่ี 

มหีน้าท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ห้องสมุดและส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ 
ทั้งในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ การ
จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

18 บรรณารักษ์งาน
บริการสื่อมัลติมีเดีย 
(Multimedia) งาน
ดูแลและบริการพื้นท่ี 
สภาพแวดล้อมและ
ช้ันหนังสือ  

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 บริการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) 
ให้บริการพื้นท่ี (study room) จัดเก็บ
หนังสือ ตรวจสอบช้ันหนังสือ ดูแล ท า
ความสะอาดหนังสือ และช้ันหนังสือ  

19 เจาหนาทีร่ักษาความ
ปลอดภัยและ
ตรวจสอบทางเขา-
ออก  

เปนผทูี่มีวุฒิต่ ากวาปริญญา
ตร ี

1/ย้ายออก 1 
อัตราและ
มอบหมายงานเพิ่ม
ให้อัตราที่คงอยู่
(อัตราบรรณารักษ์
ทีเ่กษียณและมา
ปฏิบัติงาน3วัน/
สัปดาห์ท าหน้าที่) 

ตรวจสอบทางเขา-ออก ดูแลความ
ปลอดภัย และจดัเก็บสถิติ  

20 นักการตลาดและการ
ประชาสมัพันธ์/ 

 

ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตร ีขึ้นไปหรือ
เทียบเทา่ จบการศึกษาจาก
คณะ พาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี บริหารธรุกิจ นิเทศ
ศาสตร์วารสารศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ สาขาการตลาด 
การประชาสัมพันธ์การ
โฆษณา หรือ สาขาท่ีเกีย่ว 
ข้อง มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานหองสมุดไมนอย 

กวา 3 ปี 

ไม่ม/ีล าดับที่12 ท า
หน้าท่ี 

มีหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนการตลาด 
ประสานงานกับ หน่วยงานและ
เครือข่ายตา่งๆ ในการจัดกิจกรรมและ
งานต่างๆ ประชาสมัพันธ์งานและ 
กิจกรรมต่างๆ ออกสู่ภายนอก จัด
นิทรรศการ การต้อนรับการเยี่ยมชม
และแนะน าส านักหอสมุดฯ สรา้งสรรค์
สิ่งแปลกใหม่และโดดเด่นให้แก่องค์กร 



ส ำนกัหอสมดุและทรพัยำกรสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสยำม 11 

 

21 ศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ/ 
นักวิชาการส่งเสริม
และเผยแพร่งบริการ 
วิชาการ 

ควรมีวุฒิอย่างต่ าปริญญาโท 
และมีพื้นความร ูในสาขาท่ี
ปฏิบัติงานไมต่ ากวาปริญญา
ตรี กับมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานห้องสมดุอย่างนอย 
2 ป หรือเปนผทูี่มีวุฒิไมต่ า 
กวาปริญญาตรี และมีประสบ
การณในการปฏิบัติงานหอง
สมุดไมนอยกวา 3 ปี 

1 ก ากับติดตามงานของศูนย์ และม ี
หน้าท่ีล าดับที่ 22 มีหน้าทีส่งเสรมิและ
เผยแพรบริการวิชาการ งานสงเสรมิ
และเผยแพร่บริการวิชาการแกสังคม 
และด าเนินการฝึกอบรมวิชาการตา่งๆ 

22 นักวิชาการงานสง 
เสรมิและเผยแพร
บริการวิชาการ 

ควรมีวุฒิอย่างต่ าปริญญาโท 
และมีพื้นความร ูในสาขาท่ี
ปฏิบัติงานไมต่ ากวาปริญญา
ตรี กับมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานห้องสมดุอย่างนอย 
2 ป หรือเปนผทูี่มีวุฒิไมต่ า 
กวาปริญญาตรี และมีประสบ
การณในการปฏิบัติงานหอง
สมุดไมนอยกวา 3 ปี 

ล าดับที่ 21 ท า
หน้าท่ี 

มีหน้าทีส่งเสริมและเผยแพรบริการ
วิชาการ งานสงเสรมิและเผยแพร่
บริการวิชาการแกสังคม และ
ด าเนนิการฝึกอบรมวิชาการต่างๆ 

23 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร/์
นักพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ์

ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีขึ้น ไปหรือ
เทียบเท่า  
- จบการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์หรือ
วิทยาศาสตร์สาขา
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส ์
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง  
- มีประสบการณ์ด้านการท า 
ระบบเครือข่าย / การรักษา 
ความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร ์
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานด้าน IT 2 ปีขึ้นไป 

ล ำดบัท่ี 2 ท ำ

หนำ้ที่ 

มหีน้าท่ีในงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบห้องสมดุอัตโนมตัิ 
ระบบคอมพิวเตอร์ จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลของหอสมุดทั้งในเว็บไซต์และ
แอพลิเคช่ันท้ังหมด ลงข้อมูลหนังสือ
และดูแลระบบ E-book จัดระบบการ
เข้าใช้ ห้องอเนกประสงค์ต่างๆ ดแูล
ระบบ อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi แก้ไข
ปัญหา ความผิดพลาดของระบบ
ห้องสมุด ท างานด้านกราฟฟิคดีไซน์
และ ออกแบบมัลติมีเดีย 

24 บรรณารักษ์ งาน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทาง
บรรณารักษศาสตร์ หรือ
สารสนเทศศาสตร ์

ไม่ม/ีล าดับที่ 2+8 
ท าหน้าที ่

มหีน้าท่ีประงานเครือข่ายห้องสมดุ 
จัดส่งและแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่ง
เครือข่าย การจัดประชุมเครือข่าย 

25 เจาหนาทีง่านพัฒนา
เว็บไซต ์

เปนผทูี่มีวุฒิไมต่ ากวา
ปริญญาตรีทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่ม/ีลาออก 1 
อัตรา และ
มอบหมายงานเพิ่ม
ให้อัตราที่คงอยู่
ล าดับที่ 3+18 ท า
หน้าท่ี 

ดูแล จัดการ และให้บริการแนะน า
ข้อมูลสารสนเทศและขา่วสารต่างๆ บน
เว็บไซต์ของส านักฯ 
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26 เจ้าหน้าท่ีงาน
เลขานุการ/งาน
ธุรการและงานสาร
บรรณ  

ส าเรจ็การศึกษาระดบั ปวช./
ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไปหรือ
เทยีบเท่า  
- คณะบริหารธุรกิจ สาขา 
บริหารการจัดการ สาขา 
บริหารการตลาด สาขา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หรือ 
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
- มีประสบการณ์ด้านงาน 
ธุรการ 2 ปีขึ้นไป 

1/ย้ายออก 1 
อัตราและย้ายเข้า
ทดแทน 1อัตรา(ใช้
อัตราบรรณารักษ์
ท าหน้าทีท่ดแทน) 

มีหน้าที่คอยติดต่อประสานงานและ 
เดินเอกสาร ดูแลสถานท่ี และตดิต่อ 
ประสานงานกับฝ่ายอาคาร ดูแลงาน 
ด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่
พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายตา่งๆ 
ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้
ภายในหอสมดุ ดูแลและ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของแม่บ้าน 

 

แผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ: 

ยุทธศาสตร์ของ
ส านักฯ 

พันธกิจ 4 ด้าน วัตถุประสงค์  4 ข้อ แผนกลยุทธ ์
5 กลยุทธ ์

เป้าหมาย 6 ข้อ 
 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแผนกลยุทธ:์ 
เป้าหมาย ร้อยละ 80 จาก 21 ตัวชี้วัด 

1.น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการสารสนเทศใน
การด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม และ 
บริหารทรัพยากร
สารสนเทศให้ครอบคลุม
วิชาการที่มีการสอนได้
อย่างคุ้มค่า 
 

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ
ห้องสมุดให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร และ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1. เพื่อจดัหาและรวบรวม 
(จัดซื้อรับบริจาค, 
แลกเปลี่ยน, และสร้าง
เครือข่าย) ทรัพยากร
สารสนเทศที่สอดคลอ้ง 
เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ และครอบคลุมทกุ
หลักสูตร/สาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
(Information Resource 
Center) 

1.บริหาร
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของคนยุค
ใหม่ 

1.มีทรัพยากรสารสนเทศ
ครอบคลมุทุกสาขาวิชาที่
เปิดสอน ทนัสมัยและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของผู้ใช้บรกิาร และ
ทรัพยากรฯ มีการถกูใช้
อย่างคุ้มค่า 

1.1 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ/
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่มีความเสถียร 
1.2 มีทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาขาวิชา  
1.3 ผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บรกิารได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  
1.4 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านทรัพยากร
สารสนเทศ และทรัพยากรที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับไม่ต่ ากว่า 3.51  
1.5 ความคุ้มค่าของการใชท้รัพยากรสารสนเทศอยู่ใน
ระดับดีขึน้กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  
1.6 มีการใชฐ้านข้อมูลวิชาการออนไลน์ เพิม่มากขึ้น 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ10/ปีการศกึษา  

2.สร้างองค์ความรู้
เช่ือมโยงเครือข่าย
สารสนเทศให้เกิดความ
หลากหลาย 

2. พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้หลัก
ของชุมชน และเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2. เพื่อเป็นแหล่ง
ให้บริการสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

2.ความ
ร่วมมือในการ
ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

2.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม
การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ
ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียน
และสถานประกอบการ 
และมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการแก่สังคม 

2.1 มีความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน อย่างน้อย 1 เครือข่าย  
2.2 มีความร่วมมือในการเผยแพร่ทรัพยส์ินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยสยามร่วมกับเครือข่าย
ระดับชาติ ThaiLIS ต่อเนื่องทุกปี  

3.มุ่งเน้นการให้ บริการที่
ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

3. พัฒนาบริการของ
ห้องสมุดให้มีคุณภาพ
และส่งเสริมทักษะ
การเข้าถึงสารสนเทศ 

3. เพื่อให้บริการวิชาการ
และส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาความรู้และ
การศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้กับบุคลากร
ภายในหนว่ยงาน และ
บุคคลภายนอก ทั้งใน

3.พัฒนาทักษะ
สารสนเทศ 
และทักษะการ
รอบรู้เทคโน โล
ยีสารสนเทศ 
ให้กับ
ผู้รับบริการ 

3.ให้บริการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ที่สามารถ
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 
และถูกต้อง 
 

3.1 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในด้านวิชาการ  วิชาชพี   
และความรู้อื่นๆใหก้ับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร ปีการศึกษาละ 6 คร้ัง  
3.2 มีการให้บริการในระบบดจิิทัลที่เข้าถึงได้
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น ปีการศึกษาละ 1 บริการ  
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มหาวิทยาลัยชุมชนและ
สังคม เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

4.สร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กรด้วยนวัตกรรมสาร
สน เทศและการบริการ 
 

4. พัฒนาการบริหาร
จัดการห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมยั และ
แหล่งรวมคลังข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยสยาม 

4.บริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
สู่คุณภาพที่
ยั่งยืน 

4.เป็นศูนย์กลางการ
บริหารจัดการและการ
เผยแพร่ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย
สยาม ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 
ได้อย่างเหมะสม 

4.1 มีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในฐานข้อมลู
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลยัสยามเพื่อ
การเผยแพร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 / ปกีารศึกษา  
4.2 มีการพัฒนากระบวนการให้บริการ ปี
การศึกษาละอยา่งน้อย 3 กระบวนการ/บริการ  
4.3 เว็บไซต์ของส านักฯ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมยั ทกุวัน  
4.4 มีการเข้าใช้เว็บไซต์ส านักฯ เพิ่มมากขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ10/ปีการศึกษา  
 4.5  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการ
ประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสารของส านกัฯ ไม่ต่ า
กว่าระดับ 3.51  
4.6 ส านักฯ มีการด าเนินการควบคุมความเส่ียง
ไม่ให้เป็นผลกระทบความเสียหายต่อการด าเนิน 
งานและมีความเส่ียงระดับสูงลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 ประเด็น  
4.7 ผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจของส านักฯ 
มีระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากวา่ระดับ 3.51  
4.8 ระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ส านักฯ ดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา  

5.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของบุคลากรให้มี
ความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 

4. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสารท่ีทันสมัย และ
แหล่งรวมคลังข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลยัสยาม 

5.พัฒนา
ความรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ
 

5.เป็นองค์กรต้นแบบแห่ง
การเรียนรู ้ 

5.1 บุคลากรมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้  และน า
ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ปี
การศึกษาละ 3 เรื่อง  

 6.บุคลากรมีสมรรถนะและ
ศักยภาพแบบมืออาชีพ 

6.1 บุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่างน้อยคนละ 2 คร้ัง/ปี 

6.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อ
บุคลากรผู้ให้บริการ ไม่ต่ ากว่าระดับ 3.51  
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โครงการพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร ์  
ส านักฯ 

แผนงาน โครงการหลัก
ของคณะวิชา 

กิจกรรมย่อย (ภายในโครงการ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.
พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของ
บุคลากรให้มี
ความทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานการ
จัดการความรู้
(KM) 
 

 

 

 

 

 

 

1.โครงการ “การ
แบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
(KM): เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน” 

1) กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM): ดา้นการพัฒนาเว็บไซต ์
2) กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM): ด้านการประกันคณุภาพ
ภายในของส านักฯ 
3) กิจกรรม การแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้(KM): ด้านการ
ให้บริการต่างๆ 
4) กิจกรรม การแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้(KM): ด้านการเขียน
แผนงาน/โครงการ 
5) กิจกรรม การอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้(KM): ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.มกีารเผยแพร่องค์ความรู้ที่
รวบรวมได้จากกิจกรรมการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างน้อย 3  เรื่อง/ปีการศึกษา 

2. บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนด 
สามารถน าประเด็นความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง อย่างน้อย 3 เรื่อง 

 

 

คณะท างาน
ด้านการ
จัดการความรู้ 
(KM) 

แผนงานบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากร 

1.โครงการ "เสริม
ทักษะองค์ความรู้
ของบุคลากรส านัก 
หอสมุดและ
ทรัพยากรสารสน 
เทศ" 

1) กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรทั้งในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ และที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้วยการจัดส่งบุคลากร
เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศกึษา
ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้”  
2) กิจกรรม“การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ/เรียนคอร์สออนไลน”์ 
 

1.จ านวนบุคลากรของส านักฯที่
ได้รับการพัฒนาเป้าหมายไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 85 ต้องไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และทักษะอย่าง
น้อยคนละ 2 ครั้ง/ปี  
2. บุคลากรส านักฯ อย่างน้อย 8 
คน ต้องเรียนออนไลน ์และไดร้ับ
ประกาศนียบตัร/ E-
Certification จ านวน 2 รายวิชา  
3. การพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ เป้าหมายร้อย
ละ 50 ของบุคลากรทีไ่ดร้ับ
ประกาศนียบตัร/ E-
Certification ด้านภาษาอังกฤษ
จ านวน 2 รายวิชา 
 

ผูบ้รหิำร 

ส ำนกัฯ 


