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ส่วนท่ี 1 
สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 

 
1.1 หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
 

สํานักหอสมุด มีหน้าท่ีในการสนับสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั ดว้ยวิธีการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศและส่ิงอาํนวยความสะดวกเขา้มาใหบ้ริการใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงและใชบ้ริการทั้งทรัพยากรสารสนเทศและส่ิงอาํนวยความสะดวกให้คุม้ค่า
กบัการลงทุน จดัระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นาํขอ้มูลเขา้ระบบห้องสมุด
อตัโนมติัและคลงัปัญญามหาวิทยาลยัเพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จาํกดัเวลาและ
สถานท่ี  จัดบริการและส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ด้วยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา
กระบวนการทาํงาน ระบบงานในองคก์รให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทลั ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์  โทรศพัท ์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั ให้ความร่วมมือ
ทางดา้นวิชาการกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ร่วมมือกบัหอ้งสมุดและแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหพ้ร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง 

การบริหารงานเป็นแบบระบบรวมศูนย ์(Centralization) ทั้งดา้นงบประมาณ กาํลงัคน การจดัการ
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการบริการและการส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการของสาํนกั
ฯ ดาํเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สาํนกัฯ จึงไดจ้ดัใหมี้ 2 ฝ่าย 5 งาน คือ 1) ฝ่ายจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  ประกอบด้วย 1.1) งานพฒันาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และ 1.2) งานเทคโนโลยี
สารสนเทศห้องสมุดและดจิทัิล  2)  ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) งานส่งเสริมการใช้
ทรัพยกรสารสนเทศและการเรียนรู้ และ 2. 2) งานบริการสารสนเทศ หอจดหมายเหตุและพพิธิภณัฑ์ 2.3) 
งานศูนย์สารสนเทศ 

1. ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รับผดิชอบโดย: นายสมศิลป์ ศรีประภัสสร   
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหนา้ท่ีในการจดัหาและจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ ดูแล และ

บาํรุงรักษาระบบฐานขอ้มูลหอ้งสมุด แปลงขอ้มูล เผยแพร่ และนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยดิีจิทลัท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น คอมพวิเตอร์ โทรศพัท ์แทบ็เลต โปรแกรมคอมพวิเตอร์ และส่ือออนไลน์ มาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั ในลกัษณะ “ทาํนอ้ย ไดม้าก” 
พร้อมทั้งจดัอบรมและใหค้วามรู้กบับุคลากรทั้งภายในและภายนอกหอ้งสมุด ประกอบดว้ย 2 งาน ดงัน้ี คือ 

1.1)  งานพฒันาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ: 
1.1.1 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลยั 
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1.1.2 จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ ดว้ยวิธีการการจดัซ้ือ/บอกรับ การขอรับบริจาค การไดรั้บริจาค 
การแลกเปล่ียน และการผลิตข้ึนเอง 

1.1.3  จดัระบบทรัพยากรสารสนเทศใหเ้ป็นไปตาม มาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล  
1.1.4  บนัทึก/ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ ในฐานขอ้มูลทั้งระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั และระบบ

คลงัปัญญามหาวิทยาลยั 
1.1.5  ทาํเร่ืองทางการเงินเก่ียวกบัการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ รับและส่งเอกสารทั้งภายใน

ภายนอก 
1.1.6  จาํหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศท่ีลา้สมยัหรือไม่เหมาะสม 
1.1.7  ร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อจดัหาทรัพยากรสารสนเทศและทาํกิจกรรม

ทางวิชาการร่วมกนั   
ผู้รับผดิชอบ: 

1. นางสาวปราณี รําจวนจร 
2.  นางประภาภรณ์ โสกลู 
3.  นางสาวทองมว้น เพง็ขาํ 

 
1.2)  งานเทคโนโลยสีารสนเทศห้องสมุดและดจิิทัล  
1.2.1 ดูแลระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั ประกอบดว้ย 1) ระบบการสืบคน้ขอ้มูล (OPAC Module)  2) 

ระบบการยมืคืน (Circulation Module) 3) ระบบการลงรายการ (Cataloging Module) และ 4) ระบบการ
สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Gateway) ใหพ้ร้อมใชง้าน 

1.2.2  ดูแลระบบคลงัปัญญาของมหาวิทยาลยัใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
1.2.3  แปลงขอ้มูล / เอกสาร ส่ิงพิมพใ์หเ้ป็นรูปแบบดิจิทลั  (Digital Format)  
1.2.4  ดูแล ปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซตข์อง 1) สาํนกัหอสมุด 2) AU Alumni Community  3) Bro. 

Bancha’ s Collection  4) Bro. Martin’s Collection และ 5) Green University ใหมี้ความทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพในการใชง้าน 

1.2.5  นาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของสาํนกัหอสมุดทุกภารกิจ 
ผู้รับผดิชอบ: 
  1. นางปนดัดา  เนียมจาํรัส 
  2. นางสาวธิติมา  คลา้ยปาน 
  3. นางจนัศรี  ผลมีบุญ 
  4. นางสาววาสนา  สุกร 
  5. นายเมธี  ตนัติปาลพนัธ์ 
  6. นางสาววรรณฑินีย ์ แกว้เขียว 
  7. นางสาวปัญชลิกา  อินทนาม 
  8. นางภารดา  อาจองค ์ 
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2.  ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ รับผดิชอบโดย: นางวไิล พฤษปัญจะ  
ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ มีหนา้ท่ีในการ ดูแล ปรับปรุง และพฒันาเน้ือหา ( Contents )  

ของการบริการและส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ นาํเทคโนโลยดิีติทลัมาใชใ้นการแนะนาํและ
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการใชท้รัพยากร
สารสนเทศและการเรียนรู้ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการทั้งภายในและภายนอกหอ้งสมุด 

2.1)  งานส่งเสริมการใช้ทรัพยกรสารสนเทศและการเรียนรู้  
2.1.1  แนะนาํวิธีการใชท้รัพยากรสารสนเทศและเคร่ืองมือสนบัสนุนการเรียนการสอน และการวจิยั 

ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถสืบคน้ เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
2.1.2   ฝึกอบรมและนาํชมหอ้งสมุด  

-   บริการฝึกอบรมการสืบคน้สารสนเทศออนไลน์  
-   บริการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมจดัการบรรณานุกรม (EndNote) 
-   แนะนาํการตรวจผลงานวชิาการดว้ยโปรแกรม Turnitin  
-   ปฐมนิเทศการใชห้อ้งสมุดใหแ้ก่นกัศึกษาใหม่  
-   ฝึกอบรมการบริการใหแ้ก่บุคลากรหอ้งสมุดอยา่งต่อเน่ือง 
-   นาํชมหอ้งสมุดแก่นกัศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอก 

2.1.3  บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ 
2.1.4  สร้างและตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหา ( Contents ) ของการบริการและส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ ( Contents ) ในส่ือต่างๆ ใหถู้กตอ้งและทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
2.1.5  ประชาสัมพนัธ์ (PR) ขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ และกิจกรรมดว้ยส่ือสงัคมออนไลน ์

 
ผู้รับผดิชอบ:  
 1.  นางสาวพชัรากร  มณีขาว 
 2.  นางพชัราภรณ์  ตนัติปาลพนัธ์ 
 

2.2)  งานบริการสารสนเทศ หอจดหมายเหตุและพพิธิภัณฑ์ 
2.2.1  บริการยมื - คืนทรัพยากรสารสนเทศ รับสมคัรสมาชิกหอ้งสมุด เรียกเก็บค่าปรับ ติดตามทวง

ถามทรัพยากรสารสนเทศท่ีคา้งส่ง ตลอดจนดูแลการนาํทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ข้ึนวางบนชั้น ปรับ
ขยายชั้น ทาํป้ายบอกตาํแหน่งหมวดหมู่รายการทรัพยากรสารสนเทศใหถู้กตอ้งชดัเจน  
  2.2.2  ร่วมมือกบัเครือข่ายการยมืระหวา่งหอ้งสมุดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือดูแลงานบริการยมื-
คืนหอ้งสมุดในเครือข่าย ตลอดจนประสานงานการยมืทรัพยากรสารสนเทศระหวา่งหอ้งสมุด  

2.2.3   ดูแลพื้นท่ีบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และพร้อมใชง้าน 
2.2.4   นาํเสนอขอ้มูล ข่าวสารท่ีสาํคญั ๆ ใหผู้ใ้ชบ้ริการรับทราบ ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ และ / หรือ

จดันิทรรศการเน่ืองในโอกาสวนัสาํคญัๆ  
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2.2.5  ดูแลและใหบ้ริการ Collection พิเศษ หอจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑ ์
ผู้รับผดิชอบ:  

1.  นางสาํรวย   โตศาสตร์ 
2.  นายสมยศ    ใยมา 
3.  นางสาวบุญเจือ ลิมปนโอสถ  ( เกษียณอายภุายใน 31 ต.ค. 2564  ) 

2.3) งานศูนย์สารสนเทศ 

 2.3.1  ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารของมหาวิทยาลยั 

             2.3.2  บริการถ่ายภาพน่ิงกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

             2.3.3  รวบรวมและจดัทาํสารสนเทศของมหาวิทยาลยั 

             2.3.4  ตอ้นรับคณะเยีย่มชม/ศึกษาดูงาน/แขกของมหาวิทยาลยั 

ผู้รับผดิชอบ:  
1.  นายวรงค ์ ชินวนัทนานนท ์
2.  นายสุวฒัน ์ ช่วยเกิด 

   3.  นายอนุสรณ์  จงประจวบลาภ 

นอกจากนีสํ้านักฯ ยงัมีงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับและดูแลอีก 3 งาน ซึ่งประกอบด้วย 
1. งานแผนและกระบวนการพฒันาแผน 
2. งานการบริหารและการจัดการ 

2.1 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารหน่วยงาน           
2.2 ระบบงานภายในของหน่วยงาน 
2.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 
2.4 การบริหารและพฒันาบุคลากร  
2.5 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสาํหรับหน่วยงานสนบัสนุน 
2.6 ระบบบริหารความเส่ียง      
2.7 การจดัการความรู้ 

3. งานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
รับผดิชอบ:  นางเบญจภรณ์ อนนัตว์ณิชยช์า 
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1.2 ท่ีตั้งทําการ 
 
สาํนกัหอสมุด ประกอบดว้ย หอสมุดกลาง “Cathedral of Learning” หอสมุด “St. Gabriel’s 

Library” โดยมีสถานท่ีทาํการ ดงัน้ี 
1. Cathedral of Learning Library (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) 

ตั้งอยูท่ี่ 88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. ท่ี 26 อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 10570
โทรศพัท ์(662) 723-2024 
http://www.library.au.edu 
E-Mail: library@au.edu 
LINE id: @ist4769e 
Facebook: https://www.facebook.com/assumptionuniversitylibrary 
 

2. St. Gabr iel’s Library (วิทยาเขตหวัหมาก) 
ตั้งอยูท่ี่ 592/3 ถนนรามคาํแหง 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศพัท ์(662) 300-4543-62 ต่อ 3403 
http://www.library.au.edu 
E-Mail: library@au.edu 
LINE id: @ist4769e 
Facebook: https://www.facebook.com/assumptionuniversitylibrary 
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1.3 Central Library Organization Char t (Author ity Char t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภูมิตามหน้าท่ีการงาน (Functional Char t) 

 

 

 

 

Rev. Bro. Dr . Bancha Saenghiran 
President – Rector  Magnificus 

Mrs. Wilai  Pruesapancha (Librar ian) 
Depar tment Head of Information Services and Learning Suppor t 

 

Mr . Somsin Sr ipraphatsorn (Librar ian) 

Depar tment Head of Information Resources Management 
 

 Promotion and usage of Information Resources 
and Learning  

           1.  Ms. Patcharakorn Maneekhao (Librarian) 

2.  Mrs. Patcharaporn Tantipalphant (Staff) 
 

 Information Services, Archives and Museum  
1. Mrs. Samruay Tosart (Staff) 
2. Mr.  Somyod Yaimar (Staff) 

           3. Ms.  Boonchua Limpanaosot (Librarian) 
 

 Information Center  
1.  Mr. Vrong Chinvanthananond (Staff) 
2. Mr. Suwat Chuoykerd (Staff) 
3. Mr. Anusorn Chongprachuablap (Staff) 

 
 

     

 Collection Development and Cataloging  
     1. Ms. Pranee Rumjunjon (Staff) 

         2. Mrs. Prapaporn Sokul (Staff) 
         3. Ms. Thongmuan Pengkham (Staff) 

 Library Information Technology and Digital  
   1. Mrs. Panadda Niamjumrus (Staff)  

         2. Ms. Thitima Khlaypan (Staff) 
         3. Mrs. Chansri Pholmeeboon (Staff) 
         4. Ms. Vassana Sugon (Staff) 
         5. Mr. Matee Tantipalphant (Staff) 
         6. Mrs. Wantinee Kaewkheaw (Staff) 
         7. Ms. Punchaliga Intanam (Staff) 

     8. Mrs. Parada Addong (Staff) 

Mrs. Benjaporn Anunwanitcha 
Director  

Asst. Prof. Dr . Kr isana Kitcharoen 
Assistant President 

 

As of April 1, 2021 
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แผนภูมิตามหน้าท่ีการงาน (Functional Char t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สาํนักอธ ิการบด  ี
Office of the President 

 

 

 งานส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้ 
    Promotion and usage of Information Resources and   
    Learning  

 งานบริการสารสนเทศ หอจดหมายเหตุและพพิธิภัณฑ์ 
    Information Services, Archives and Museum    

 งานศูนย์สารสนเทศ 
    Information Center  
 

 

 

 

 งานพฒันาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
Collection Development and Cataloging  

 งานเทคโนโลยสีารสนเทศห้องสมุดและดจิทัิล 
Library Information Technology and Digital  

 
 

สาํนักหอสมุด 
Central Library 

ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ 
Information Services and Learning Suppor t Depar tment 

ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resources Management Depar tment 

As of April 1, 2021 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร (Staff Information) 

 
ลําดบั ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 
1 ผูอ้าํนวยการ 1 
2 หวัหนา้ฝ่าย 2 
3 เจา้หนา้ท่ี 19 
 รวม 22 

      
ขอ้มูล ณ 15 มีนาคม 2564 

 
1.5  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม  
 

 จุดแข็งของสํานักหอสมุด (Strength) 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ องค์ความรู้
และภูมิปัญญาของมหาวทิยาลัย 

1. ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด (Library Materials) มีหลากหลาย
รูปแบบ สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
2. ผูใ้ชเ้ป็นผูค้ดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
3. มีคลงัปัญญาของมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการจดัเกบ็และเผยแพร่อยา่งเป็น
ระบบ 

ด้านการให้บริการและส่งเสริมการใช้
บริการ 

1. มีการเกบ็สถิติการใชบ้ริการในดา้นต่างๆ ครบทุกภารกิจ 
2. มีการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทุกปีการศึกษา 
3. มีช่องทางท่ีหลากหลาย (E-mail, Social Media)ในการติดต่อขอใช้
บริการ 
4. มีคู่มือการใชส่ื้อต่างๆ ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เข้าถึงสารสนเทศ 

1. มีระบบบริการผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2. ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลา
และสถานท่ี 
3. มีระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

ด้านบุคลากรและทีมงาน 1. มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานและรักองคก์ร พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
และการพฒันาศกัยภาพของตนเองในทุกดา้น  
2. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของสาํนกั ฯ ซ่ึงไดแ้ก่ การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
ปฏิบติังาน ร่วมรับผดิชอบภายในขอบเขตหนา้ท่ีของตน เช่น การใหมี้
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ส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะขอ้คิดและแนวคิดต่างๆ  
3. บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการทาํงาน และช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการดว้ย
ความเตม็ใจ มีจิตใจของผูใ้หบ้ริการ (Service Mind) 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. มีพื้นท่ี (Space) เพียงพอและพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนเพือ่รองรับกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
2. มีโซนต่างๆ ท่ีจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีพร้อมใชง้านและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 
 จุดอ่อนของสํานักหอสมุด (Weakness) 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ องค์ความรู้
และภูมิปัญญาของมหาวทิยาลัย 

1. ทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุด ยงัไม่ถูกใชอ้ยา่งคุม้ค่า 
2. องคค์วามรู้และภูมิปัญญาของคณาจารย ์นกัวจิยั นกัวิชาการ และ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัอสัสมัชญัยงักระจดักระจายตามคณะและ
หน่วยงานต่างๆ 

ด้านการให้บริการและส่งเสริมการใช้
บริการ 

1. ปริมาณการเขา้ใชแ้ละการเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ ยงัไม่บรรลุ
เป้าประสงคข์องสาํนกัฯ  
2. การประชาสมัพนัธ์การบริการและส่งเสริการใชบ้ริการผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) ยงัไม่บรรลุเป้าประสงคข์องสาํนกัฯ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เข้าถึงสารสนเทศ 

1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) มีสญัญาณท่ีไม่เสถียรและไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีของสาํนกัฯ 

ด้านบุคลากรและทีมงาน 1. บุคลากรทุกคนตอ้งพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโนยดิีจิทลั 

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการใหแ้ก่ คณาจารย ์นกัศึกษา
และคณาจารย ์นกัศึกษานานาชาติยงัไม่ครอบคลุมทุกดา้น 
 

 
 โอกาสของสํานักหอสมุด (Oppor tunity) 
1. ความเป็นมหาวิทยาลยันานาชาติเปิดโอกาสใหห้น่วยงานไดพ้ฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
2. มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนุนในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชพ้ฒันาระบบงาน ซ่ึงทาํ

ให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด องคค์วามรู้และภูมิปัญญาของคณาจารย ์
นกัวิจยั นกัวิชาการ และนกัศึกษามหาวิทยาลยัอสัสัมชญัไดง่้ายข้ึน และเปิดโอกาสใหห้อ้งสมุด
จดับริการท่ีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน 

3. ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เห็นความสําคัญของห้องสมุดจึงสนับสนุนการบริหาร
จดัการงานหอ้งสมุด ทั้งในดา้นภารกิจหลกัและปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืน ๆ 
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4.   ผูบ้ริหารฯ เห็นความสําคญัของห้องสมุด สนบัสนุนให้เป็นจดัเก็บและเผยแพร่องคค์วามรู้และ
ภูมิปัญญาของคณาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการ และนกัศึกษามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 5.   มีความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและหน่วยงานต่างๆ 
 

 ภัยคุกคามของสํานักหอสมุด (Threat) 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว หอ้งสมุดตอ้งปรับการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้ง

กบัการปรับเปล่ียนของเทคโนโลย ี
2. ความกา้วหนา้ของอินเทอร์เน็ตต่อการคน้หาสารนิเทศทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการใชบ้ริการของหอ้งสมุด

นอ้ยลง 
3. ประชากรวยัเรียนระดบัอุดมศึกษามีจาํนวนลดลงในขณะท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน ทั้งการ

ก่อตั้งใหม่และเพ่ิมวิทยาเขต อีกทั้งมหาวทิยาลยัจากต่างประเทศเขา้มาเปิดดาํเนินการในประเทศ 
ทาํใหมี้การแขง่ขนัสูง 

4. พฤติกรรมและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเปล่ียนไปและมีหลากหลายมากข้ึน ทาํให้
สาํนกัหอสมุดตอ้งปรับตวัใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
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ส่วนท่ี 2 
แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด ปีการศึกษา 2564-2565 

 
วสัิยทัศน์ 

เป็นศูนยก์ารเรียนรู้และสร้างสรรค์ ท่ีสนับสนุนความเป็นเลิศดา้นการจดัการศึกษา บุคลากรมีจิต
บริการท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และพร้อมเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั  
 
พนัธกิจ 

1.  นํานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน การให้บริการและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

2.  พัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุคดิจิทัล  มีทักษะความสามารถในการใช้ (Use)  เข้าใจ 
(Understand) สร้าง (Create) และ เขา้ถึง (Access) เทคโนโลยดิีจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.  ขบัเคล่ือนการบริหารจดัการงานภายในสํานกัฯ ให้เป็น E-Office หรือสํานกังานอิเล็กทรอนิกส์
อยา่งเตม็รูปแบบ 

4.  นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการ พร้อมทั้งปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบตนเอง สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 

5. ร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในดา้นการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ  
การใหบ้ริการและการส่งเสริมการเรียนรู้ 

 
 



12 | P a g e  
 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตร์สํานักหอสมุด (พ.ศ. 2564 – 2565) กับแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัย 
 
 
ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด 

Strategy 1 
Strengthening education 

quality towards 
internationalization 

Strategy 2 
Gearing AU towards 

Digital Transformation 

Strategy 3 
Increasing social 

engagement within and 
beyond AU communities 

Strategy 4 
Ensuring AU sustainable 

development 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พฒันาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล     

เป้าประสงค์: 1. บุคลากรของสาํนกัฯ สามารถนาํเทคโนโลยดีิจิทลัมาพฒันา
กระบวนการทาํงาน หรือระบบงานที่รับผดิชอบให้มีความทนัสมยัและสอด
รับกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ยกระดับการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

    

เป้าประสงค์ : 1. ปรับรูปแบบการใหบ้ริการใหส้อดรับกบัผูใ้ชบ้ริการทั้ง
ปัจจุบนัและในอนาคต 

 
 

  

เป้าประสงค์: 2. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในยคุดิจิทลั     

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เร่งสร้างแบรนด ์และภาพลกัษณ์ ในดา้นต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยัให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

    

เป้าประสงค์: 1. สร้างความเขา้ใจและทศันคติที่ดีอนัจะนาํไปสู่การสนบัสนุน 
ความร่วมมือ และสัมพนัธภาพที่ดี 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างกระบวนการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ     

เป้าประสงค์: 1. มีการจดัการความรู้ที่เป็นระบบ     
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ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดมหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
 
เพื่อพฒันาสาํนกัหอสมุดใหบ้รรลุถึงวิสยัทศัน์ สาํนกัฯ มียทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: ยกระดบัการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3: เร่งสร้างแบรนด ์และภาพลกัษณ์ ในดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัใหป้รากฏต่อสาธารณชน
ทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 1: พฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
เป้าประสงค์ 1: บุคลากรของสาํนกัฯ สามารถนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานท่ี
รับผิดชอบใหมี้ความทนัสมยัและสอดรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

Initiative  แนวทาง 1.1:  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั 

 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  2: ยกระดบัการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล 
เป้าประสงค์ 1: ปรับรูปแบบการใหบ้ริการใหส้อดรับกบัผูใ้ชบ้ริการทั้งปัจจุบนัและในอนาคต     

Initiative แนวทาง 1.1:  จดัทาํส่ือดิจิทลัในการส่งเสริมการใชบ้ริการ      
เป้าประสงค์ 2: เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในยคุดิจิทลั 

Initiative แนวทาง 2.1: เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3: เร่งสร้างแบรนด ์และภาพลกัษณ์ ในดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยัใหป้รากฏต่อ
สาธารณชนทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
เป้าประสงค์ 1: สร้างความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีอนัจะนาํไปสู่ การสนบัสนุน ความร่วมมือ และสมัพนัธภาพท่ีดี 
      Initiative แนวทาง 1.1: สะทอ้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใหส้าธารณชนรับทราบ 
 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 4: สร้างกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 1: มีการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ 

Initiative แนวทาง 1.1: จดัทาํและเผยแพร่องคค์วามรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของสาํนกัฯ 
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แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
ปีการศึกษา 2564 – 2565 

 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 1: พฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั 
เป้าประสงค์ 1: บุคลากรของสาํนกัฯ สามารถนาํเทคโนโลยดิีจิทลัมาพฒันากระบวนการทาํงาน หรือระบบงานท่ี

รับผดิชอบใหมี้ความทนัสมยัและสอดรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
Initiative  แนวทาง 1.1:  ส่งเสริมใหบุ้คลากรนาํเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในดา้นการส่ือสาร การปฏิบติังาน และการทาํงานร่วมกนั 
 

แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2564 2565 
1.1.1 พฒันาบุคลากรใหส้อดรับกบั
ผูใ้ชบ้ริการในอนาคต 

1. ร้อยละของบุคลากรสามารถใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์
เทคโนโลยดิีจิทลัในการดาํเนินงาน 

100% 100% 

2. ร้อยละของบุคลากรสามารถทาํงานท่ีไหนกไ็ด ้
(Work from Anywhere) 

100% 100% 

3. ร้อยละของผลการประเมินประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานของสาํนกัฯ อยูใ่นระดบัดี 

100% 100% 

4. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการจดั
โครงการอบรม/สมัมนา 

> 3.51 > 3.51 

 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  2: ยกระดบัการบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั 
เป้าประสงค์ 1: ปรับรูปแบบการใหบ้ริการใหส้อดรับกบัผูใ้ชบ้ริการทั้งปัจจุบนัและในอนาคต     

Initiative แนวทาง 1.1:  จดัทาํส่ือดิจิทลัในการส่งเสริมการใชบ้ริการ      
 

แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2564 2565 
1.1.1 สร้างส่ือดิจิทลัในรูปแบบใหม่
ท่ีทนัสมยั และเขา้ถึงไดง่้าย 

1. ร้อยละของคาํถามการใชบ้ริการหอ้งสมุดลดลง 
 

50 % 
 

50 % 
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เป้าประสงค์ 2: เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในยคุดิจิทลั 
Initiative แนวทาง 2.1: เพ่ิมช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการ 
 

แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2564 2565 
2.1.1 นาํส่ือสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) เขา้มาใชใ้นการดาํเนินงาน 

1. จาํนวนของส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) ท่ี
นาํเขา้มาเพิ่มใหบ้ริการ 

1 1 

2. ร้อยละของนกัศึกษาชาวจีนท่ีสามารติดต่อส่ือสาร
กบัหอ้งสมุดอยา่งนอ้ย 

50% 50% 

 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3: เร่งสร้างแบรนด ์และภาพลกัษณ์ ในดา้นต่างๆ ของมหาวิทยาลยัใหป้รากฏต่อ
สาธารณชนทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
เป้าประสงค์ 1: สร้างความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีอนัจะนาํไปสู่ การสนบัสนุน ความร่วมมือ และสมัพนัธภาพท่ีดี 
      Initiative แนวทาง 1.1: สะทอ้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัใหส้าธารณชนรับทราบ 

 

แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2564 2565 
1.1.1 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
มหาวิทยาลยัผา่นส่ือหลกัและส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

1. ร้อยละของการเขา้ถึงส่ือหลกัและส่ือสงัคม
ออนไลน์เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 

10 % 10 % 

 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 4: สร้างกระบวนการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 1: มีการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบ 

Initiative แนวทาง 1.1: จดัทาํและเผยแพร่องคค์วามรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจของสาํนกัฯ 
 

แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 

2564 2565 
1.1.1 พฒันาการจดัการความรู้ใน
สาํนกัฯ 

1. จาํนวนเร่ืองขององคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาท่ี
นาํไปใชป้ระโยชน ์

2 2 

2. จาํนวนคร้ังของการประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการ 1 1 
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จดัประชุมร่วมกนัเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
3. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงการการ
จดัการความรู้สาํนกั 

> 3.51 > 3.51 

 
 

 
 

(นางเบญจภรณ์ อนนัตว์ณิชยช์า) 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด 
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