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ส่วนท่ี 1 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 
1.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
ส ำนักหอสมุด มีหน้ำที่ในกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ด้วยวิธีกำรจดัหำทรัพยำกร

สำรสนเทศและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเขำ้มำให้บริกำรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรทั้งทรัพยำกรสำรสนเทศและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้คุม้ค่ำ
กับกำรลงทุน จัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล น ำข้อมูลเข้ำระบบห้องสมุด
อตัโนมตัิและคลงัปัญญำมหำวิทยำลยัเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเขำ้ถึงได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่จ ำกดัเวลำและ
สถำนที่  จัดบริกำรและส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุด ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ พัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำน ระบบงำนในองค์กรให้มีควำมทนัสมัยและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทลั ที่มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์  โทรศพัท์  แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้ำนกำรส่ือสำร กำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนร่วมกัน ให้ควำมร่วมมือ
ทำงดำ้นวิชำกำรกบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั ร่วมมือกบัห้องสมุดและแหล่งทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ ส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้พร้อมรับกบักำรเปล่ียนแปลง 

กำรบริหำรงำนเป็นแบบระบบรวมศูนย ์(Centralization) ทั้งดำ้นงบประมำณ ก ำลงัคน กำรจดักำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ รวมทั้งกำรบริกำรและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ทั้งน้ี เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรของส ำนัก
ฯ ด ำเนินกำรไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักฯ จึงไดจ้ดัให้มี 2 ฝ่ำย 5 งำน คือ 1) ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ  ประกอบด้วย 1.1) งำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ และ 1.2) งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศห้องสมุดและดิจิทัล  2)  ฝ่ำยบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 2.1) งำนส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยกรสำรสนเทศและกำรเรียนรู้ และ 2. 2) งำนบริกำรสำรสนเทศ หอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์ 2.3) 

งำนศูนย์สำรสนเทศ 
 

1. ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ รับผิดชอบโดย: นำยสมศิลป์ ศรีประภัสสร   
ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ มีหน้ำที่ในกำรจดัหำและจดัระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ ดูแล และ

บ ำรุงรักษำระบบฐำนขอ้มูลห้องสมุด แปลงขอ้มูล เผยแพร่ และน ำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัที่
มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่ือออนไลน์ มำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในกำรส่ือสำร กำรปฏิบตัิงำน และกำรท ำงำนร่วมกนั ในลักษณะ “ท ำน้อย ได้มำก” 
พร้อมทั้งจดัอบรมและให้ควำมรู้กบับุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด ประกอบด้วย 2 งำน ดงัน้ี คือ 

1.1)  งำนพัฒนำและจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ: 
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1.1.1 ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลยั 

1.1.2 จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ดว้ยวิธีกำรกำรจดัซ้ือ/บอกรับ กำรขอรับบริจำค กำรได้รับริจำค 
กำรแลกเปล่ียน และกำรผลิตขึ้นเอง 

1.1.3  จดัระบบทรัพยำกรสำรสนเทศให้เป็นไปตำม มำตรฐำนทำงวิชำชีพและมำตรฐำนสำกล  
1.1.4  บนัทึก/ลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศ ในฐำนขอ้มูลทั้งระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ และระบบ

คลงัปัญญำมหำวิทยำลยั 
1.1.5  ท ำเร่ืองทำงกำรเงินเก่ียวกบักำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศ รับและส่งเอกสำรทั้งภำยใน

ภำยนอก 
1.1.6  จ ำหน่ำยออกทรัพยำกรสำรสนเทศที่ลำ้สมยัหรือไม่เหมำะสม  
1.1.7  ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเพ่ือจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศและท ำกิจกรรม

ทำงวิชำกำรร่วมกนั   
ผู้รับผิดชอบ: 

1. นำงสำวปรำณี ร ำจวนจร 
2. นำงประภำภรณ์ โสกูล 
3. นำงสำวทองมว้น เพ็งข  ำ 

 
1.2)  งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศห้องสมุดและดิจิทัล  
1.2.1 ดูแลระบบห้องสมุดอตัโนมตัิ ประกอบดว้ย 1) ระบบกำรสืบคน้ข้อมูล (OPAC Module)  2) 

ระบบกำรยืมคืน (Circulation Module) 3) ระบบกำรลงรำยกำร (Cataloging Module) และ 4) ระบบกำร
สืบคน้ขอ้มูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต (Web Gateway) ให้พร้อมใช้งำน 

1.2.2  ดูแลระบบคลงัปัญญำของมหำวิทยำลยัให้สำมำรถใช้งำนไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง  
1.2.3  แปลงขอ้มูล / เอกสำร ส่ิงพิมพใ์ห้เป็นรูปแบบดิจิทลั  (Digital Format)  
1.2.4  ดูแล ปรับปรุงและพฒันำเว็บไซต์ของ 1) ส ำนักหอสมุด 2) AU Alumni Community  3) Bro. 

Bancha’ s Collection  4) Bro. Martin’s Collection และ 5) Green University ให้มีควำมทนัสมยัและมี
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำน 

1.2.5  น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของส ำนักหอสมุดทุกภำรกิจ  
ผู้รับผิดชอบ: 

1. นำงปนัดดำ  เนียมจ ำรัส 
2. นำงสำวธิติมำ  คลำ้ยปำน 
3. นำงจนัศรี  ผลมีบุญ 
4. นำงสำววำสนำ  สุกร 
5. นำยเมธี  ตันติปำลพันธ์ 
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6. นำงสำววรรณฑินีย์  แกว้เขียว 
7. นำงสำวปัญชลิกำ  อินทนำม 

  
2.  ฝ่ำยบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ รับผิดชอบโดย: นำงวิไล พฤษปัญจะ  
ฝ่ำยบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่ในกำร ดูแล ปรับปรุง และพฒันำเน้ือหำ ( Contents )  

ของกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ น ำเทคโนโลยีดิติทลัมำใช้ในกำรแนะน ำและ
ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ ประชำสัมพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ให้กบัผูใ้ช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกห้องสมุด 

2.1)  งำนส่งเสริมกำรใช้ทรัพยกรสำรสนเทศและกำรเรียนรู้  
2.1.1  แนะน ำวิธีกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเคร่ืองมือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจยั 

ให้ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถสืบคน้ เขำ้ถึงและใช้ประโยชน์อย่ำงคุม้ค่ำ  
2.1.2   ฝึกอบรมและน ำชมห้องสมุด  

-   บริกำรฝึกอบรมกำรสืบคน้สำรสนเทศออนไลน์  
-   บริกำรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรมจดักำรบรรณำนุกรม (EndNote) 
-   แนะน ำกำรตรวจผลงำนวิชำกำรดว้ยโปรแกรม Turnitin  
-   ปฐมนิเทศกำรใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษำใหม่  
-   ฝึกอบรมกำรบริกำรให้แก่บุคลำกรห้องสมุดอย่ำงต่อเน่ือง  
-   น ำชมห้องสมุดแก่นักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลยัและหน่วยงำนภำยนอก 

2.1.3  บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรคน้ควำ้ 
2.1.4  สร้ำงและตรวจควำมถูกต้องของเน้ือหำ ( Contents ) ของกำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้

ทรัพยำกรสำรสนเทศ ( Contents ) ในส่ือต่ำงๆ ให้ถูกตอ้งและทนัต่อควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำร  
2.1.5  ประชำสัมพนัธ์ (PR) ข้อมูล ข่ำวสำร สำรสนเทศ และกิจกรรมดว้ยส่ือสังคมออนไลน์  

 
ผู้รับผิดชอบ:  

1. นำงสำวพชัรำกร  มณีขำว 
2. นำงพชัรำภรณ์  ตนัติปำลพนัธ์ 

2.2)  งำนบริกำรสำรสนเทศ หอจดหมำยเหตุและพิพิธภัณฑ์  
2.2.1  บริกำรยืม - คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ รับสมคัรสมำชิกห้องสมุด เรียกเก็บค่ำปรับ ติดตำมทวง

ถำมทรัพยำกรสำรสนเทศที่คำ้งส่ง ตลอดจนดูแลกำรน ำทรัพยำกรสำรสนเทศทุกประเภท ขึ้นวำงบนชั้น ปรับ
ขยำยชั้น ท ำป้ำยบอกต ำแหน่งหมวดหมู่รำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศให้ถูกตอ้งชดัเจน  
  2.2.2  ร่วมมือกบัเครือข่ำยกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือดูแลงำนบริกำรยืม-
คืนห้องสมุดในเครือข่ำย ตลอดจนประสำนงำนกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงห้องสมุด  

2.2.3   ดูแลพ้ืนที่บริกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และพร้อมใช้งำน 
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2.2.4   น ำเสนอขอ้มูล ข่ำวสำรที่ส ำคญั ๆ ให้ผู้ใช้บริกำรรับทรำบ ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ และ / หรือ
จดันิทรรศกำรเน่ืองในโอกำสวนัส ำคญัๆ  

2.2.5  ดูแลและให้บริกำร Collection พิเศษ หอจดหมำยเหตุและพิพิธภณัฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ:  

1.  นำยสมยศ    ใยมำ 
2.3) งำนศูนย์สำรสนเทศ 

2.3.1 ประชำสัมพนัธ์ขอ้มูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลยั  

2.3.2 บริกำรถ่ำยภำพน่ิงกิจกรรมของมหำวิทยำลยั 

2.3.3 รวบรวมและจดัท ำสำรสนเทศของมหำวิทยำลยั  

2.3.4 ตอ้นรับคณะเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน/แขกของมหำวิทยำลยั  

ผู้รับผิดชอบ:  

1.  นำยวรงค์  ชินวนัทนำนนท์ 
2.  นำยสุวฒัน์  ช่วยเกิด 

   3.  นำยอนุสรณ์  จงประจวบลำภ 

นอกจำกน้ีส ำนักฯ ยังมีงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับและดูแลอีก 3 งำน ซึ่งประกอบด้วย  
1. งำนแผนและกระบวนกำรพัฒนำแผน 
2. งำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

2.1 ภำวะผูน้ ำของผูบ้ริหำรหน่วยงำน           
2.2 ระบบงำนภำยในของหน่วยงำน 
2.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตดัสินใจ 
2.4 กำรบริหำรและพฒันำบุคลำกร  
2.5 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
2.6 ระบบบริหำรควำมเส่ียง      
2.7 กำรจดักำรควำมรู้ 

3. งำนระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
รับผิดชอบ:  นำงเบญจภรณ์ อนันต์วณิชยช์ำ 
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1.2 ที่ต้ังท ำกำร 
 
ส ำนักหอสมุด ประกอบดว้ย หอสมุดกลำง “Cathedral of Learning” หอสมุด “St. Gabriel’s 

Library” โดยมีสถำนที่ท ำกำร ดงัน้ี 
1. Cathedral of Learning Library (วิทยำเขตสุวรรณภูมิ) 

ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 8 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. ที่ 26 อ ำเภอบำงเสำธง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10570
โทรศพัท์ (662) 723-2024 
http://www.library.au.edu 
E-Mail: library@au.edu 
LINE id: @ist4769e 
Facebook: https://www.facebook.com/assumptionuniversitylibrary 
 

2. St. Gabriel’s Library (วิทยำเขตหัวหมำก) 
ตั้งอยู่ที่ 592/3 ถนนรำมค ำแหง 24 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240
โทรศพัท์ (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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1.4 ข้อมูลบุคลำกร (Staff Information) 

 

ล ำดับ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (คน) 

1 ผูอ้ ำนวยกำร 1 
2 หัวหน้ำฝ่ำย 2 
3 เจำ้หน้ำที่ 16 
 รวม 19 

      
ขอ้มูล ณ 15 มกรำคม 2565 

 
1.5  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม  

 

• จุดแข็งของส ำนักหอสมุด (Strength) 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ องค์ควำมรู้

และภูมิปัญญำของมหำวิทยำลัย 

1. ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด (Library Materials) มีหลำกหลำย
รูปแบบ สอดคล้องและตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้  
2. ผูใ้ช้เป็นผูค้ดัเลือกทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. มีคลงัปัญญำของมหำวิทยำลยัที่ไดร้ับกำรจดัเก็บและเผยแพร่อย่ำงเป็น
ระบบ 

ด้ำนกำรให้บริกำรและส่งเสริมกำรใช้
บริกำร 

1. มีกำรเก็บสถิติกำรใช้บริกำรในดำ้นต่ำงๆ ครบทุกภำรกิจ  
2. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรทุกปีกำรศึกษำ 
3. มีช่องทำงที่หลำกหลำย (E-mail, Social Media)ในกำรติดต่อขอใช้
บริกำร 
4. มีคู่มือกำรใช้ส่ือต่ำงๆ ผู้ใช้สำมำรถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

เข้ำถึงสำรสนเทศ 

1. มีระบบบริกำรผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต  
2. ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถเขำ้ถึงทรัพยำกรสำรสนเทศไดโ้ดยไม่จ ำกดัเวลำ
และสถำนที่ 
3. มีระบบห้องสมุดอตัโนมตัิที่เป็นมำตรฐำนสำกล 

ด้ำนบุคลำกรและทีมงำน 1. มีควำมมุ่งมัน่ในกำรท ำงำนและรักองค์กร พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง 
และกำรพฒันำศกัยภำพของตนเองในทุกดำ้น  
2. ผูบ้ริหำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนของส ำนัก ฯ ซ่ึงไดแ้ก่ กำรร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
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ปฏิบตัิงำน ร่วมรับผิดชอบภำยในขอบเขตหน้ำที่ของตน เช่น กำรให้มี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผน เสนอแนะขอ้คิดและแนวคิดต่ำงๆ  
3. บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน และช่วยเหลือผู้ใช้บริกำรดว้ย
ควำมเต็มใจ มีจิตใจของผูใ้ห้บริกำร (Service Mind) 

ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

1. มีพ้ืนที่ (Space) เพียงพอและพร้อมที่จะปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับกบั
ควำมตอ้งกำรของผู้ใช้และผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
2. มีโซนต่ำงๆ ที่จดัสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศที่พร้อมใช้งำนและเอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 

 

• จุดอ่อนของส ำนักหอสมุด (Weakness) 

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ องค์ควำมรู้

และภูมิปัญญำของมหำวิทยำลัย 

1. ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด ยงัไม่ถูกใช้อย่ำงคุม้ค่ำ  
2. องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของคณำจำรย ์นักวิจยั นักวิชำกำร และ
นักศึกษำมหำวิทยำลยัอัสสัมชญัยงักระจดักระจำยตำมคณะและ
หน่วยงำนต่ำงๆ 

ด้ำนกำรให้บริกำรและส่งเสริมกำรใช้
บริกำร 

1. ปริมำณกำรเขำ้ใช้และกำรเขำ้ถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ ยงัไม่บรรลุ
เป้ำประสงค์ของส ำนักฯ  
2. กำรประชำสัมพันธ์กำรบริกำรและส่งเสริกำรใช้บริกำรผ่ำนส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ยงัไม่บรรลุเป้ำประสงค์ของส ำนักฯ  

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

เข้ำถึงสำรสนเทศ 

1. ระบบเครือข่ำยไร้สำย (WiFi) มีสัญญำณที่ไม่เสถียรและไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ของส ำนักฯ 

ด้ำนบุคลำกรและทีมงำน 1. บุคลำกรทุกคนตอ้งพฒันำทักษะกำรใช้เทคโนโนยีดิจิทลั 

ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและ

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

1. กำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก กำรบริกำรให้แก่ คณำจำรย ์นักศึกษำ
และคณำจำรย ์นักศึกษำนำนำชำติยงัไม่ครอบคลุมทุกดำ้น 
 

 

• โอกำสของส ำนักหอสมุด (Opportunity) 
1. ควำมเป็นมหำวิทยำลยันำนำชำติเปิดโอกำสให้หน่วยงำนไดพ้ฒันำองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง  
2. มหำวิทยำลยัให้กำรสนับสนุนในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำใช้พฒันำระบบงำน ซ่ึงท ำ

ให้ผู้ใช้สำมำรถเขำ้ถึงทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของคณำจำรย์ 
นักวิจยั นักวิชำกำร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยอัสสัมชญัไดง้่ำยขึ้น และเปิดโอกำสให้ห้องสมุด
จดับริกำรที่หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น 
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3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เห็นควำมส ำคัญของห้องสมุดจึงสนับสนุนกำรบริหำร
จดักำรงำนห้องสมุด ทั้งในดำ้นภำรกิจหลกัและปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืน ๆ 

4.   ผูบ้ริหำรฯ เห็นควำมส ำคญัของห้องสมุด สนับสนุนให้เป็นจดัเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้และ
ภูมิปัญญำของคณำจำรย ์นักวิจยั นักวิชำกำร และนักศึกษำมหำวิทยำลยัอสัสัมชญั 

 5.   มีควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนและหน่วยงำนต่ำงๆ 
 

• ภัยคุกคำมของส ำนักหอสมุด (Threat) 
1. เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว ห้องสมุดตอ้งปรับกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคลอ้ง

กบักำรปรับเปล่ียนของเทคโนโลยี 
2. ควำมกำ้วหน้ำของอินเทอร์เน็ตต่อกำรคน้หำสำรนิเทศท ำให้ผู้ใช้บริกำรใช้บริกำรของห้องสมุด

น้อยลง 
3. ประชำกรวยัเรียนระดบัอุดมศึกษำมีจ ำนวนลดลงในขณะที่สถำบนัอุดมศึกษำเพ่ิมขึ้น ทั้งกำร

ก่อตั้งใหม่และเพ่ิมวิทยำเขต อีกทั้งมหำวิทยำลยัจำกต่ำงประเทศเขำ้มำเปิดด ำเนินกำรในประเทศ 
ท ำให้มีกำรแข่งขนัสูง 

4. พฤติกรรมและควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำรเปล่ียนไปและมีหลำกหลำยมำกขึ้น ท ำให้
ส ำนักหอสมุดตอ้งปรับตวัให้ทนักบัควำมเปล่ียนแปลงและควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำร  
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ส่วนท่ี 2 
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด ปีกำรศึกษำ 2565-2566 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นศูนย์กำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์ ที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บุคลำกรมีจิตบริกำรที่ เป่ียมด้วย
คุณธรรม ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพร้อมเป็นกลไกส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนภำรกิจของมหำวิทยำลยั  
 
พันธกิจ (Mission) 

1. จดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเขำ้มำให้บริกำรให้สอดคล้องกับภำรกิจ
ของมหำวิทยำลยัตรงและทนักบัควำมตอ้งกำรของผู้ใช้บริกำร  

2. จดัระบบทรัพยำกรสำรสนเทศให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเขำ้ถึงไดส้ะดวกและรวดเร็วโดยไม่จ ำกดั
เวลำและสถำนที่ 

3. น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัมำประยุกต์ใช้กบักำรปฏิบตัิงำน กำรให้บริกำรและกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทั้งของผูป้ฏิบตัิงำนและผู้ใช้บริกำร 

4. พฒันำบุคลำกรให้สอดรับกบัสังคมในยุคดิจิทลั กล่ำวคือ บุคลำกรของส ำนักฯ ต้องมีทักษะ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ (Use)  เขำ้ใจ (Understand) สร้ำง `(Create) และ เขำ้ถึง  (Access) เทคโนโลยีดิจิทลั
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

5.  ขบัเคล่ือนกำรบริหำรจดักำรส ำนักฯ สู่กำรเป็นกำรเป็นองค์กรดิจิทลั 
6.  น ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร พร้อมทั้งปลูกฝังให้บุคลำกรมีจิตส ำนึกในกำร

รับผิดชอบตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชำติ 
7. ร่วมมือทำงวิชำกำรกบัหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั ทั้งในดำ้นกำรจัดหำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ  กำรให้บริกำรและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  
8. รวบรวมขอ้มูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของคณำจำรยแ์ละนักศึกษำ มำจดัเก็บอย่ำงเป็น

ระบบ โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถเขำ้ถึงได้สะดวกและรวดเร็ว  
9. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กบัมหำวิทยำลยัดว้ยกำรประชำสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่ำวสำรให้ประชำคมทั้ง

ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยัรับทรำบผ่ำนส่ือ ทั้งส่ือหลัก (Website) และส่ือสังคมออนไลน์ 
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ค่ำนิยม (Core Values)  

ALERT 

A = Agility หมำยถึง บุคลำกรมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถปรับตวัไดอ้ย่ำงรวดเร็วเพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรใหม่ๆ รวมทั้งสำมำรถประสำนควำมร่วมมือกบัผูเ้ชี่ยวชำญในดำ้นต่ำงๆไดอ้ย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

L = Learning หมำยถึง บุคลำกรใส่ใจในกำรเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือน ำมำพฒันำงำนให้ดีย่ิงขึ้น 
E = Empathy หมำยถึง บุคลำกรจะท ำอะไรก็แลว้แต่ตอ้งค  ำนึงถึงควำมรู้สึกของผูอ่ื้น รู้จักกำรเอำใจ

เขำ มำใส่ใจเรำ 
R = Righteousness หมำยถึง บุคลำกรเป็นผูท้ี่มุ่งมัน่ ปฏิบตัิงำนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพดว้ยควำม

ถูกตอ้ง เป็นกลำง ไม่เลือกปฏิบตัิ ซ่ือสัตยสุ์จริตยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
เช่น ปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบตัิงำนโดยปรำศจำกอคติ เป็นต้น 

T = Teamwork หมำยถึง กำรท ำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกนั ดว้ยควำมเขำ้ใจห่วงใยซ่ึงกันและ
กนัและกำรส่ือสำรสองทำงเพ่ือเป้ำหมำยเดียวกนั กลำ้วิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน ้ำใจ ห่วงใย 
พร้อมแบ่งปัน 

 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
1.  บุคลำกรมีศักยภำพ (Competencies)ในกำรน ำส่งสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศไดท้นักบั

ควำมตอ้งกำรของผูร้ับบริกำร 
2. บุคลำกรมีจิตบริกำร ให้บริกำรที่เป็นมิตร ให้ค  ำแนะน ำและคอยติดตำมเร่ืองเม่ือผูใ้ช้บริกำรมี

ค  ำถำมแจง้ให้ผูใ้ช้บริกำรทรำบควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินเร่ือง ให้บริกำรดว้ยอธัยำศยัไมตรีอันดีและสร้ำง
ควำมประทบัใจให้กบัผูใ้ช้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง 

3. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรสืบเสำะแสวงหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และสำมำรถน ำมำบริหำร
จดักำรให้ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถสืบคน้ไดอ้ย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  

4. บุคลำกรเป็นบุคคลเชิงรุก กล่ำวคือ บุคลำกรส ำนักฯ มีกรอบคิดในกำรท ำงำนเชิงรุก รู้จกัคน้หำ
วิธีกำรใหม่ๆเขำ้มำใช้ในกำรท ำงำนและช่วยเหลือผูใ้ช้บริกำรโดยไม่ต้องรอให้ผูบ้งัคบับัญชำส่ังทั้งหมด  

5. บุคลำกรเป็นผูท้ี่มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์ รู้จักสร้ำงนวตักรรมและสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้
อย่ำงเหมำะสม 

 

เป้ำหมำย (Goals) 
 1. แเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ละสร้ำงสรรค์ที่ผูใ้ช้เขำ้มำใช้แลว้มีควำมสุข เกิดแรงบนัดำลใจในกำรคิดและ
จินตนำกำร 
 2. บุคลำกรมีจิตบริกำร พร้อมส ำหรับกำรให้บริกำรและเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรพฒันำมหำวิทยำลยั  

3. บริหำรจดักำรและด ำเนินงำนบนพ้ืนฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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ควำมเช่ือมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด (พ.ศ. 2565 – 2566) กับแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2566) 
 

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
 
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด 

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 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1: เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักฯ ให้รองรับ
กบักำรปฏิบตัิงำนในศตวรรษที่ 21 

    

เป้ำประสงค์ 1: บุคลำกรของส ำนักฯ มีควำมเป็นมืออำชีพ รองรับกำรท ำงำน
ในศตวรรษที่ 21 ได ้และมีควำมสำมำรถในกำรน ำส่งบริกำรให้ผูใ้ช้ไดท้ั้งใน
รูปแบบ Online และ Onsite 

   
 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2: ยกระดบักำรบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดรับกบั
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ทั้งปัจจุบนัและอนำคต 

    

เป้ำประสงค์ 1: ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ช้บริกำร 

 
 

  

เป้ำประสงค์ 2: ส่งเสริมกำรเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั     

ยุทธศำสตร์ท่ี 3: ส่งเสริม สนับสนุนกำรเป็น Smart Library     
เป้ำประสงค์ 1: ขบัเคล่ือนส ำนักฯ เขำ้สู่กำรเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกบัผูใ้ช้
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 
เพ่ือพฒันำส ำนักหอสมุดให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ส ำนักฯ มียุทธศำสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักฯ ให้รองรับกบักำรปฏิบัติงำนในศตวรรษ
ที่ 21 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: ยกระดบักำรบริกำรและส่งเสริมกำรใช้บริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ทั้ง
ปัจจุบนัและอนำคต 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: ส่งเสริมสนับสนุนกำรเป็น Smart Library 
 

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 1: เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักฯ ให้รองรับกบักำรปฏิบตัิงำนใน
ศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์ 1: บุคลำกรของส ำนักฯ มีควำมเป็นมืออำชีพ รองรับกำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 ได ้และมี
ควำมสำมำรถในกำรน ำส่งบริกำรให้ผูใ้ช้ไดท้ั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 

Initiative  แนวทำง 1:  พฒันำบุคลำกรของส ำนักฯ ให้มีควำมรู้และทกัษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  2 : ยกระดบักำรบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ทั้ง
ปัจจุบนัและอนำคต 
เป้ำประสงค์ 1: ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำร  

Initiative แนวทำง 1:  จดับริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผู้ใช้แต่ละประเภท  
เป้ำประสงค์ 2: ส่งเสริมกำรเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 

Initiative แนวทำง 2: จดับริกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  
 

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 3: ส่งเสริม สนับสนุนกำรเป็น Smart Library 
เป้ำประสงค์ 1: ขบัเคล่ือนส ำนักฯ เขำ้สู่กำรเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกบัผู้ใช้และส่ิงแวดลอ้ม 
      Initiative แนวทำง 1: เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรงำน คน สถำนที่และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

Initiative แนวทำง 2: สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรอนุรักษ์พลงังำนและ
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 
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แผนยุทธศำสตร์ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ  

ปีกำรศึกษำ 2565 - 2566 
 

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 1: เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรส ำนักฯ ให้รองรับกบักำรปฏิบตัิงำนใน
ศตวรรษที่ 21 
เป้ำประสงค์ 1: บุคลำกรของส ำนักฯ มีควำมเป็นมืออำชีพ รองรับกำรท ำงำนในศตวรรษที่ 21 ได ้และมี
ควำมสำมำรถในกำรน ำส่งบริกำรให้ผูใ้ช้ไดท้ั้งในรูปแบบ Online และ Onsite 
Initiative  แนวทำง 1:  พฒันำบุคลำกรของส ำนักฯ ให้มีควำมรู้และทกัษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 

แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 

1.1 Upskill Reskill ทักษะดำ้นดิจิทลั
พ้ืนฐำนให้กบับุคลำกรของส ำนักฯ 

1. ร้อยละบุคลำกรของส ำนักฯ ไดร้ับกำรพฒันำ
ทกัษะดำ้นดิจิทลัพ้ืนฐำนและสำมำรถน ำมำ
พฒันำกระบวนกำรท ำงำนได้ 

100% 
 
 

100% 

2. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ สำมำรถท ำงำนที่
ไหนก็ได ้(Work from Anywhere)  

100% 100% 

3. ระดบัควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนักฯ ที่มี
ต่อกำรพัฒนำทกัษะดำ้นดิจิทลัพ้ืนฐำน 

> 3.51 > 3.51 

1.2 น ำกำรจดักำรควำมรู้ มำใช้ในกำร
พฒันำบุคลำกรโดยจดัท ำเป็นชุมชนนัก
ปฏิบตัิ 

1. จ ำนวนเร่ืองขององค์ควำมรู้หรือภูมิปัญญำที่
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบตัิงำน 

2 2 

2. จ ำนวนคร้ังของกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำร
หรือกำรจดัประชุมร่วมกันเพ่ือแลกเปล่ียน
ควำมรู้ 

> 1 > 1 

3. ระดบัควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนักฯ ต่อ
โครงกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนัก 

> 3.51 > 3.51 

1.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักฯ 
ไดร้ับกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะใหม่ๆ 
ที่น ำมำประยุกต์ใช้กบักำรท ำงำนและกำร
น ำส่งบริกำร 

1. จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักฯ ที่ไดร้ับกำร
พฒันำควำมรู้และทักษะใหม่ๆ 

19 19 

2. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ ที่สำมำรถท ำงำน
แบบบูรณำกำรได้ 

100 % 100 % 

3. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ ที่สำมำรถน ำ
ควำมรู้มำประยุกต์ใช้กบักำรท ำงำนในศตวรรษ
ที่ 21 

100 % 100 % 
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ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  2 : ยกระดบักำรบริกำรและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ทั้ง
ปัจจุบนัและอนำคต 
เป้ำประสงค์ 1: ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้บริกำร  

Initiative แนวทำง 1:  จดับริกำรให้สอดรับกบัควำมตอ้งกำรของผู้ใช้แต่ละประเภท  
 

แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 

1.1 ศึกษำควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ช้บริกำรแต่ละประเภท 

1. ร้อยละของกิจกรรมที่จดัขึ้นตอ้งสอดคล้องกบั
ควำมตอ้งกำรของผู้ใช้แต่ละประเภท  

100 % 
 

100 % 
 

1.2 ปรับรูปแบบกำรให้บริกำร 
Virtual reference services ให้สอด
รับกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ 

1. ร้อยละของนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำและ
คณำจำรย/์นักวิชำกำรที่ใช้บริกำร Virtual reference 
services  

> 50% > 50% 

2. ระดบัควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำและคณำจำรย/์นักวิชำกำรที่มีต่อ
บริกำร Virtual reference services 

> 3.51 > 3.51 

1.3 ปรับรูปแบบกำรให้บริกำร 
Academic work services ให้สอดรับ
กบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ 

1. ระดบัควำมพึงพอใจของนักศึกษำระดบั
บณัฑิตศึกษำและคณำจำรย/์นักวิชำกำรที่มีต่อ
บริกำร Academic work services 

> 3.51 > 3.51 

1.4 จดัพ้ืนที่ภำยในส ำนักฯ ให้เอ้ือ
ตำมควำมตอ้งกำรของผู้ใช้ 

1. ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรที่มีต่อกำรจดั
พ้ืนที่ภำยในส ำนักฯ 

> 3.51 > 3.51 

 

เป้ำประสงค์ 2: ส่งเสริมกำรเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 
Initiative แนวทำง 2: จดับริกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  

 

แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 

2.1 จดัท ำส่ือดิจิทลัในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ 

1. จ ำนวนของส่ือดิจิทลั ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  >  5 >  5 

2.2 เพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร
กบัผู้ใช้บริกำร 

1. จ ำนวนของช่องทำงที่เพ่ิมขึ้นในกำรติดต่อส่ือสำร
กบัผู้ใช้บริกำร  

1 1 
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 2. ระดบัควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บริกำรที่มีต่อ
ช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร 

> 3.51 > 3.51 

 

ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 3: ส่งเสริม สนับสนุนกำรเป็น Smart Library 
เป้ำประสงค์ 1: ขบัเคล่ือนส ำนักฯ เขำ้สู่กำรเป็นห้องสมุดที่เป็นมิตรกบัผู้ใช้และส่ิงแวดลอ้ม  
Initiative แนวทำง 1: เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรงำน คน สถำนที่และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 

1.1 สร้ำงกระบวนกำรท ำงำนและ
ระบบงำนที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 
 

1. ร้อยละของกระบวนกำรท ำงำนและระบบงำนใน
ส ำนักฯ ไดน้ ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทลัมำใช้ในกำรบริหำรจดักำร 

80 % 90 % 

2. จ ำนวนของระบบงำนในส ำนักฯ ที่ได้น ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลัมำใช้
ในกำรบริหำรจดักำร 

> 3 > 4 

3. จ ำนวนของช่องทำงที่ใช้ในกำรติดต่อและส่ือสำร
ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักฯ 

> 3 > 5 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักฯ 
และผูใ้ช้บริกำรตระหนักรู้ในกำร
อนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม 

1. จ ำนวนของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลำกรของ
ส ำนักฯและผูใ้ช้บริกำรตระหนักรู้ในกำรอนุรักษ์
พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 

> 2 > 3 

2. ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ ที่ตระหนักรู้ในกำร
อนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม 

100 % 
 

100 % 
 

3. จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักฯ ที่ไดเ้ขำ้รับกำรอบรม
ดำ้นกำรอนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 

> 5 > 5 

1.3 พฒันำพ้ืนที่ภำยในห้องสมุดให้
เป็นอำคำรประหยดัพลงังำนและ
รักษำส่ิงแวดลอ้ม 

1. เพ่ิมอตัรำกำรประหยดัพลงังำนภำยในอำคำร
ส ำนักฯ 

10 % 15 % 

2. ส ำนักฯ มีพ้ืนที่สีเขียวที่ได้เกณฑ์มำตรฐำนพ้ืนที่สี
เขียว 

100 % 
 

100 % 
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Initiative แนวทำง 2: สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรอนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อมทั้ง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 

 

แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2565 2566 

2.1 เขำ้ร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำย
องค์กรดำ้นกำรอนุรักษ์พลงังำนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1. จ ำนวนของเครือข่ำยดำ้นกำรอนุรักษ์พลงังำนและ
ส่ิงแวดลอ้มที่เขำ้ร่วม 

1 1 

2. จ ำนวนคร้ังของควำมร่วมมือกบัห้องสมุดอ่ืนๆ 
หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งในกำรจดักำรควำมรู้หรือ
มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในเร่ืองกำรบริหำร
จดักำรและกำรให้บริกำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรอนุรักษ์
พลงังำนและส่ิงแวดลอ้มต่อปีกำรศึกษำ 

1 1 

 
 

 

(นำงเบญจภรณ์ อนันต์วณิชยช์ำ) 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
           31 มกรำคม 2565 
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