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บทสรุปผูบ ริหาร
ในปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประเมินผลการดําเนินงานโดยใช
เกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน และรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบทบาทและ
หนาที่ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยผลการประเมินในแตละองคประกอบ มีขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สํานักหอสมุดกลางมีการมีแผนการบริการวิชาการ ประจําป 2558 มีการดําเนินงานตามแผน โดยมี
การจัดโครงการ/กิจกรรมการบริก ารวิชาการ จํ านวน 13 โครงการ ซึ่งเป นโครงการแบบให เปลา มี การ
ประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2557 จํานวน 8 โครงการ และไดมีการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป เชน โครงการทับแกวบุคแฟร โครงการหนังสือ
มื อ สอง ป น ความรู สู ชุ ม ชน เป น ต น นอกจากนี้ ยั งมี โครงการที่ ได ดํ าเนิ น การร วมกั บ มหาวิท ยาลั ย อี ก 3
โครงการ คือ 1. โครงการนิทรรศการ เรื่อง “ตนฉบับลายมือเขียนศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล”
ในการจัดงานวันศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล ประจําป พ.ศ. 2557 2. โครงการวันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา เทิดไทธีรราชบดินทร สืบสาน รังสรรคศิลปมรดกไทย ประจําป พ.ศ. 2557 3. โครงการจัดทํา
“นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ยิ่งตอการอนุรักษและฟนฟูหนังใหญวัดขนอน มรดกทางวัฒนธรรมชาติ”
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สํานักหอสมุดกลาง มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2560 ที่มาจากการทํา SWOT Analysis
และนํ า ผลมาเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง รวมทั้ งสอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย มีแผนปฏิบัติราชการประจําป มีแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานในสังกัดที่สอดคลองกับ
แผนยุท ธศาสตร มีก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารตามแผนยุ ท ธศาสตร และการประเมิ น ผลโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําป และนําเสนอผลการประเมินใหแกคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางเพื่อทราบ
และใหขอเสนอแนะ
ดานการบริหารความเสี่ยง สํานักหอสมุดกลางมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ในการ
วางแผน กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินความเสี่ยง มีแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2558 ซึ่งไดมา
จากการวิเคราะหปจจัยและระดับความเสี่ยง มีการดําเนินโครงการตามแผนเพื่อลดความเสี่ยง และมีการ
ประเมินผลโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ เสนอตอผูบริหารเพื่อทราบและใหขอเสนอแนะ
ดานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล สํานักหอสมุดกลางดําเนินการบริหารงานโดยการยึดหลัก
ธรรมาภิ บ าล 10 ประการ ซึ่ ง ประกอบด ว ย หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 1
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

(Efficiency) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิ ดชอบ (Accountability) หลักความ
โปรงใส (Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
หลั ก นิ ติ ธ รรม (Rule of Law) หลั ก ความเสมอภาค (Equity) และหลั ก มุ ง เน น ฉั น ทามติ (Consensus
Oriented) เชน การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ การประเมินแผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรประจําปของสํานักหอสมุดกลาง เพื่อนําผลมาปรับปรุงการดําเนินการอยางตอเนื่อง การ
บริหารแบบมีสวนรวมโดยผานการประชุมคณะกรรมการประจําเดือนของสํานักหอสมุดซึ่งมีตัวแทนของ
หนวยงานในสังกัดเขารวมเปนกรรมการ การมอบหมายอํานาจการตัดสินใจ ในการดําเนินงานเฉพาะกิจดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อใหดําเนินงานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงานการสํารวจ
ความพึ งพอใจในการให บ ริ ก าร เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุงการให ก ารบริ ก ารให มี คุ ณ ภาพและ
ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดวยความโปรงใสโดย
ใชการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ การดําเนินการดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เปนไปตาม
ขั้นตอน กฎและระเบียบทางดานการเงินและพัสดุ เปนตน
ดานการจัดการความรู สํานักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการจัดการความรู ทําหนาที่วางแผนการ
จัดการความรู กําหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเก็บความรูอยางเปนระบบ มีการทําวิจัยเรื่อง
“การจัด การความรูก ารให บ ริก ารฐานข อ มู ล หนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส ในสํ านั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร” และการวิจัยเรื่อง “การบริหารประสบการณลูกคาในกิจกรรมนําชมหองสมุดสําหรับนักศึกษาใหม
ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” รวมทั้งไดเผยแพรงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ PULINET ครั้งที่ 5
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางแนวปฏิบัติที่ดี และนําความรูตางๆ เผยแพรใน website เพื่อใหผูสนใจ
นําไปปฏิบัติ
ดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทํ าหน าที่ วางแผนการพั ฒ นา กํ ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ มี ก ารจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
รายบุ ค คล (Individual Development Plan: IDP) เพื่ อ ให บุ ค ลากรได พั ฒ นาตนเองให มี ส มรรถนะตาม
มาตรฐาน มีการจัดทําเสนทางการฝกอบรมของบุคลากร (Training Road Map) เพื่อเปนการวางหลักสูตรใน
การพัฒนาบุคลากรตามกลุมงาน มีการสัมมนาบุคลากรประจําป มีการจัดอบรมการเสริมสรางทักษะดานการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสาร และอบรมการทําวิจัยสถาบัน เปนตน
ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน สํานักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทํา
หนาที่ในการวางแผน ดําเนินการ กํากับ และติดตามการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งไดมาจากการทําวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” และไดนําหลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) มาใชในการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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องคประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
สํานักหอสมุดกลาง มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร โดยไดดําเนินการใหบริการ
หองสมุดและบริการสารสนเทศใหแกนักศึกษา คณาจารย ผูใชบริการอื่นๆ ใหสามารถเขาถึงทรัพยากรและ
แหลงเรียนรูโดยการสืบคนผานเครือขายคอมพิวเตอร เชน บริการ e-Book, e-Journal บริการฐานขอมูล
วารสารวิชาการ ฐานขอมูลจุลสาร วิทยานิพนธออนไลน บริการตออายุการยืมหนังสือ เปนตน มีการอบรม
การใชขอมูลอิเลคทรอนิกสใหกับผูใชบริการ มีการบริการอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการผานเขา-ออกดวย
ระบบคอมพิวเตอรและระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเอกสาร จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไรสายไวอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการรักษาความ
ปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพื่อเอื้อตอการเรียนรู โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการอยูในระดับดี
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บทที่ 1
บทนํา
1. ประวัติความเปนมา
1.1 ขอมูลทั่วไป
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร : Central Library, Silpakorn University
เว็บไซต http://www.lib.su.ac.th
องคกรในปจจุบัน ดังนี้
สํานักหอสมุดกลาง
เว็บไซต http://www.lib.su.ac.th
หนวยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
เว็บไซต http://www.snc.lib.su.ac.th
ฝาย/งาน ไดแก ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ ฝายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ

หอสมุดสาขา วังทาพระ
เว็บไซต http://www.thapra.lib.su.ac.th
ฝาย/งาน ไดแก ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ และฝายโสตทัศนศึกษา

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เว็บไซต http://www.pitc.lib.su.ac.th
ฝาย/งาน ไดแก งานวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต http://www.archives.su.ac.th
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รายละเอียดการใหบริการ
สํานักงานเลขาฯ : e-mail : su-lib@su.ac.th

เวลาทําการ

- วังทาพระ
- พระราชวังสนามจันทร นครปฐม

วันจันทร – วันศุกร
08.30 น. – 16.30 น.
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ปดบริการ

หอสมุดสาขาวังทาพระ : e-mail : thp-lib@su.ac.th
เวลาทําการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ระหวางปดภาคการศึกษา
วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 19.30 น.
10.00 น. - 18.00 น.
ปดบริการ

วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 16.30 น.
ปดบริการ
ปดบริการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร : e-mail : snc_lib@su.ac.th
เวลาทําการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ระหวางปดภาคการศึกษา
วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 22.00 น.
10.00 น. - 19.00 น.
ปดบริการ

วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 16.30 น.
ปดบริการ
ปดบริการ

ระหวางเปดภาคการศึกษา (ภาคฤดูรอน)
วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 19.00 น.
10.00 น. - 19.00 น.
ปดบริการ

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : e-mail : sup-lib@su.ac.th
เวลาทําการ
ระหวางเปดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร - วันศุกร
08.30 น. - 21.00 น.
วันเสารและวันอาทิตย
09.00 น. - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ
ปดบริการ

ระหวางปดภาคการศึกษา
วันจันทร - วันศุกร
วันเสารและวันอาทิตย
วันหยุดนักขัตฤกษ

08.30 น. - 16.30 น.
ปดบริการ
ปดบริการ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร : e-mail : wilairak@su.ac.th
เวลาทําการ
วันจันทร –วันศุกร
08.30 น. - 16.30 น.
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ปดบริการ
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1.2 ที่ตั้ง
สํานักงานเลขานุการ
สํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง
ม. ศิลปากร วังทาพระ

31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท/โทรสาร 02-222-5885

สํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง
ม. ศิลปากรพระราชวังสนามจันทร นครปฐม

6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
73000
โทรศัพท/โทรสาร 034-255-806, 034-270-607
e-mail : su-lib@su.ac.th

หอสมุดสาขา วังทาพระ

31 ถนนหนาพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท/โทรสาร 02-222-5885
e-mail : thp-lib@su.ac.th
ฝายบริการ : 02-623-6115-21 ตอ 11442, 11443
81

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท/โทรสาร : 034-255-092
e-mail : snc_lib@su.ac.th
ฝายบริการ : 034-253-910-17 ตอ 21110, 21111
81

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อาคารวิทยบริการ 1 หมู 3 ถนนชะอํา-ปราณบุรี
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท 032-594-043-50 ตอ 41530
โทรสาร 032-594-040
e-mail : Sumalee175@hotmail.com
ฝายบริการ : 032-594-043-50 ตอ 41550
81

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

81

81

ชั้น 5 อาคาร หมอมหลวงปน มาลากุล
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท : 034-253-910-7 ตอ 21360
โทรสาร : 034-255-806
e-mail : wilairak@su.ac.th
0
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1.3 ประวัตแิ ละพัฒนาการ
พ.ศ. 2507

สํานักหอสมุดกลาง เริ่มตนจากหอสมุด (วังท า
พระ) ซึ่ ง มี ฐ านะเป น แผนกห อ งสมุ ด สั ง กั ด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยูในอาคาร
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ บริเวณด านหลั งอนุ ส าวรีย ศ าสตราจารย
ศิ ล ป พี ร ะศรี มี พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารประมาณ 50
ตารางเมตร

พ.ศ. 2517

กอสรางอาคารหอสมุด (วังทาพระ) เปนอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้ น แบ ง เป น ชั้ น บน และชั้ น ใต ดิ น
มีพื้นที่ 1,386 ตารางเมตร

พ.ศ. 2519

กอสรางอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร
นครปฐม) เป น อาคารเอกเทศ 2 ชั้ น มี พื้ น ที่
2,266 ตารางเมตร โดยรวมห อ งสมุ ด เสี ย ง
ห อ งป ฏิ บั ติ ก ารท างภ าษ า (อ าค าร A3)
เข า กั บ หอสมุ ด ยั ง คงมี ฐ านะเป น แผนกชื่ อ
“แผนกห อ งสมุ ด ห อ งสมุ ด เสี ย งและอุ ป กรณ
โสตทัศน”

พ.ศ. 2529

หอสมุด (วังทาพระ) ขยายพื้นที่บริการวารสาร
ไป ยั งชั้ น ใต ดิ น อ าค ารศู น ย รวม 3 ค ณ ะ
มัณฑนศิลป
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พ.ศ. 2530

ห อสมุด (พ ระราชวั ง สน ามจั น ท ร ) เสน อ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2532

“สํ านั ก หอสมุ ด กลาง” ตามพระราชกฤษฎี ก า
โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งสํานั กหอสมุดกลาง
มหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2
หนวยงาน คือ แผนกหองสมุด สังกัดกองกลาง
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี วั ง ท า พระและแผนก
ห อ งสมุ ด ห อ งสมุ ด เสี ย งและอุ ป กรณ โสตทั ศ น
สังกัดสํานักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร
เขาดวยกันมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา

พ.ศ. 2535

สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง แบ ง ส ว นราชการ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.
2535 ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร
หอสมุ ด พระราชวั งสนามจั น ทร และ หอสมุ ด
สาขา วังทาพระ

พ.ศ. 2536

หอสมุดพระราชวังสนามจันทรยาย มาอยูอาคาร
4 ชั้น มีพื้นที่ 5,103 ตารางเมตร
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พ.ศ. 2538

สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง เริ่ ม นํ า ระบบห อ งสมุ ด
อัตโนมัติ INNOPAC เขามาใชในการบริการและ
ดําเนินงาน

พ.ศ. 2540

หอสมุ ด สาขาวั ง ท า พระ ขยายพื้ น ที่ ไปยั ง ตึ ก
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี (เดิ ม ) โดยที่ ชั้ น 3
ให บ ริก ารโสตทั ศ นศึ ก ษา และชั้ น 4 เป น ฝ าย
วิเคราะห และพั ฒ นาทรั พ ยากรห อ งสมุ ด
รวมทั้งสวนปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการ
วังทาพระ

พ.ศ. 2540

หอสมุดพระราชวังสนามจันทรยังคงรับผิดชอบ
ดํ า เนิ น ง า น “ โค ร ง ก า ร จ ด ห ม า ย เห ตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตามมติที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2540

พ.ศ. 2541

หอสมุดสาขาวังทาพระกอตั้งโครงการแหลง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสทางดานศิลปะใน
ประเทศไทย (Electronic Resources on
Art in Thailand – ERA) ถื อ เป น ห อ งสมุ ด
เสมือนทางศิลปะแหงแรกในประเทศไทย
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พ.ศ. 2542

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร ก อ ตั้ ง ห อ ง
อนุสรณศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล
ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2

พ.ศ. 2543

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร ไ ด พั ฒ นา
ฐานข อ มู ล ดรรชนี ว ารสารด ว ยโปรแกรม
สําเร็จรูป CDS/ISIS

พ.ศ. 2544

ห อ งสมุ ด ศาสตราจารย ห ม อ มเจ า สุ ภั ท รดิ ศ
ดิศกุล กอตั้งขึ้น อยูในอาคารเดียวกับหอสมุด
สาขา วังทาพระ มีพื้นที่ 126 ตารางเมตร

กอสรางอาคาร ม.ล. ปน มาลากุล อาคาร 5 ชั้น

โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
แยกออก มาจากหอสมุ ด พระราชวั ง สนาม
จั น ทร จั ด ตั้ ง เป น หน ว ยงานหนึ่ ง ภายใต สํ า นั ก
หอสมุ ด กลาง และให บ รรจุ ไว ในแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ป (พ.ศ.2545-2559)
ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 19/2544
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 10
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2544

สํานักหอสมุดกลางนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
MILLENNIUM มาใชแทน INNOPAC

พ.ศ. 2545

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ยายและจัดหอง
อนุสรณศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล
ณ อาคาร ม.ล.ปน มาลากุล ชั้น 4

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้งขึ้น
ภายในอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 พรอมกับการ
จัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สํ านั ก งานเลขานุ ก ารย า ยจากอาคารหอสมุ ด
ไปยังอาคาร ม.ล. ปน มาลากุล ชั้น 5

พ.ศ. 2545

โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ยายไป ณ อาคาร ม.ล. ปน มาลากุล ชั้น 5

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 11
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2545

หอสมุดพระราชวังสนามจันทรเริ่มเปดบริการ
24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบถือเปนหองสมุดแหงแรก
ในประเทศไทย

หอสมุดพระราชวังสนามจัน ทรริเริ่มโครงการ
คายหองสมุดสุดหรรษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การอ า น การเรี ย นรู แก ชุ ม ชนและจั ง หวั ด
ใกลเคียงในจังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2549

หอสมุดสาขาวังทาพระ ปรับปรุงตกแตงภายใน
อาคารใหทันสมัยและสวยงาม

หอสมุ ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รีย ายมา
ให บ ริ ก าร ณ อาคารเอกเทศ “อาคารวิ ท ย
บริการ” มีพื้นที่ 1,949.29 ตารางเมตร

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 12
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2550

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ปรับปรุงอาคาร
หอสมุดทั้งหลัง และตกแตงภายในอาคารเฉพาะ
อยางยิ่ง ชั้น 1 ใหทันสมัยและสวยงาม

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร จั ด หอสมุ ด
ลักษณะ หองสมุดมีชีวิตเต็มรูปแบบ มีมุมกาแฟ
มุมสบาย สวนนิทรรศการ และอื่นๆ

ห อ ส มุ ด พ ระราชวั ง สน าม จัน ท ร จัด งาน
“ทั บ แก ว บุ ค แฟร ” มหกรรมหนั ง สื อ สื่ อ การ
เรี ย น ครั้ ง ที่ 1 ถื อ เป น งานประจํ า ป โดยที่
พัฒนาขึ้นจากการนํารานคามาจําหนายหนังสือ
เพื่ อ เป น บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา คณาจารย ณ
หอสมุด
พ.ศ. 2551

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร จั ด ให มี ล าน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร “Knowledge
Park @ Library” เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ นั่ ง อ า นนอก
อาคารหอสมุด

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 13
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2552

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุง
ตกแต ง ภายในอาคารวิ ท ยบริ ก าร ชั้ น 1-2
ใหทันสมัยและสวยงาม

พ.ศ. 2555

สํานักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอจัดตั้ง
ส วนงานในกํ ากั บ ภายในขึ้ น ใหม 2 หน วยงาน
ได แ ก หอจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

พ.ศ. 2556

โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ปรั บ เปลี่ ย นสถานะเป น ห อจดห มายเห ตุ
มหาวิท ยาลั ยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท า
ฝ า ย ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
เรื่อง การจัดตั้งและแบงหนวยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556

ห อ ส มุ ด วิ ท ย า เข ต ส า ร ส น เท ศ เพ ช ร บุ รี
มี ส ถานภาพเที ย บเท าหอสมุ ด ทั้ ง 2 วิท ยาเขต
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จั ด ตั้ งแ ล ะ แ บ งห น ว ย งาน ใน กํ ากั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 14
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2556

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร จั ด ที่ นั่ ง อ า น
ศึ ก ษาเรีย นรู นอกอาคาร ม.ล. ป น มาลากุ ล
ชั้น 1

พ.ศ. 2557

สํานักหอสมุดกลาง นําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
Sierra มาให บ ริ ก ารและดํ า เนิน งานแท น
MILLENNIUM

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนยุทธศาสตร กลยุทธและมาตรการและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2.1 ปรัชญา
มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช
2.2 ปณิธาน
สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 วิสัยทัศน
ศูน ย กลางแห งการเรี ยนรู สรางสรรค และให บ ริการทรัพ ยากรสารสนเทศของมหาวิท ยาลั ยที่ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และกาวทันเทคโนโลยี
2.4 พันธกิจ
เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาอยางรวดเร็วและมีคุณ ภาพ โดยมุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยี รวมทั้งการใหบริการ
วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 15
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.5 วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนศูนยกลางการบริการดานหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา สําหรับสงเสริมการเรียน
การสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเปนแหลงรวบรวม เก็บรักษาและจัดการขอมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความสําคัญและมี
คุณคา สามารถเขาถึงไดทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางดานศิลปกรรม วัฒ นธรรม และประเพณี ไทย
4. เพื่อขยายเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนการ
พัฒนาคุณภาพดานการบริการวิชาการ
5. เพื่อนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนางานของหองสมุด
2.6 แผนยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ
เพื่อผลักดันวิสัยทัศน พันธกิจของสํานักหอสมุดกลางใหบรรลุผลสําเร็จ สํานักหอสมุดกลาง จึงได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร 7 ดาน
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการพืน้ ที่และพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการสรางสรรค
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

กลยุทธ 1.1 การจัดการพื้นที่การใหบริการที่เอื้อตอการ 1.1.1 พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ใหเอื้อ
ตอการเรียนรู และการสรางสรรค
เรียนรูและการสรางสรรค
1.1.2 พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังทาพระอยางคุมคา ให
เอื้อตอการเรียนรู และการสรางสรรค
1.1.3 พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาเขต
1.1.4 พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให เป น แห ล ง รวม คุ ณ ค าท างป ระวั ติ ศ าสต ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย
1.1.5 พัฒนาพื้นที่บริการของสํานักงานเลขานุการ ใหมี
ความสวยงาม และทันสมัย
กลยุทธ 1.2 การพัฒนาสภาพแวดลอมที่สรางความสุขใน 1.2.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาวะในการ
การทํางาน
ทํางาน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 16
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

2.1 การจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ทั น สมัย รวดเร็ว 2.1.1 มี ก ารจั ด ห าท รั พ ยากรสารสน เท ศอย า งมี
ตรงกั บ ความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก าร ทั้ ง ในรู ป แบบ ประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของผูใชบริการ

สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส

2.1.2 มี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ

2.2 การพั ฒ น าท รั พ ยากรสารสน เท ศใน รู ป แบ บ 2.2.1 มี โครงการจัด ทํ าผลงานทางวิช าการเผยแพรใน
อิเล็กทรอนิกส
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะหหมวดหมูและทํา 2.3.1 มี ก ารกํ า หนดค า เป า หมายในการวิ เ คราะห
รายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
หมวดหมูแ ละทํารายการ
2.3.2 มีการตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑที่เปน
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริการที่เปนเลิศเพื่อมุงสูมาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

3.1 การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูสากล

3.1.1 จัดทําเกณฑคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
หองสมุดเพื่อนําไปสูการเทียบเคียง (B e n c h m a r k )
3.1.2 มีการประเมิน ความพึงพอใจในการบริการอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนางาน
3.1.3 เพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับผูใชบริการ
3.1.4 พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการใหบริการเชิงรุก
3.1.5 ส ง เสริ ม ให มี ก ารใช ท รั พ ยากรสารสนเทศอย า ง
คุมคา

3.2 การบริการสารสนเทศเพื่อการคนควาและวิจัย

3.2.1 มี ร ะบบการให บ ริ ก ารข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการคนควาและวิจัย
3.2.2 ส ง เสริ ม และเผยแพร ก ารรู ส ารสนเทศเพื่ อ การ
คนควาและวิจัย

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 17
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเปนเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

4.1 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ

4.2 การพัฒนาทีมงานเพื่อความเปนเลิศของสํานัก
หอสมุดกลาง (Team Work)

4.1.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4.1.2 วิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแตละสาย
งาน (Training Roadmap)
4.1.3 สนั บ สนุ น ความก า วหน า ของบุ ค ลากร (Career
Path)
4.1.4 วิ เคราะห แ ละวางแผนการทดแทนอั ต รากํ า ลั ง
(Succession Plan)
4.2.1 สรางบรรยากาศในองคกรเพื่อกระตุนการทํางาน
เปนทีม
4.2.2 สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมและโครงการ
ของสํานักหอสมุดกลาง

4.3 การเพิ่มพูนประสบการณของบุคลากร

4.2.3 จัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการทํางานเปนทีม
4.3.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
สนับสนุนใหเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในประเทศ/ตางประเทศ
4.3.2 สนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

5.1 การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 5.1.1 สนั บ สนุ น ให บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า
สํานักหอสมุดกลาง
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปฏิบัติงาน
5.1.2 เพิ่ ม ช อ งทางในการสื่ อ สารภายในองค ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 18
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

5.2 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ 5.2.1 พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารอย า ง
บริหาร
เหมาะสม
5.2.2 ส ง เสริ ม การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพหรือในการบริหารงาน
5.3 การบริหารสํานักหอสมุดกลางตามหลักธรรมาภิบาล

5.3.1 ยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบ
ได และเนนการมีสวนรวมในการบริหารงาน
5.3.2 มี ร ะบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณ ที่
ชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบได
5.3.3 มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให
สอดคลองกับศักยภาพและสะทอนสมรรถนะของบุคคล
อยางเปนธรรม
5.3.4 ใชระบบบริหารคุณภาพกํากับการดําเนินงาน

5.3.5 มี ก ารแต งตั้ งตั วแทนชุ ม ชนมาเป น ที่ ป รึก ษาการ
บริหารงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การบริการวิชาการแกสังคม
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

6.1 การใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ 6.1.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการให บ ริ ก ารวิ ช าการแก
ของชุมชน
ชุมชน
6.1.2 พั ฒ นารู ป แบบการให บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
6.2 การให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ส ร า งมู ล ค า ให กั บ สํ า นั ก 6.2.1 สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ องค ก รภายใน/
หอสมุดกลาง
ภายนอก ใหเปนหุนสวนในการใหบริการวิชาการ
6.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สรางมูลคาใหกับสํานัก
หอสมุดกลาง

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 19
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การเปนผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

7.1 การจัดการสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม

7.1.1 ผลักดันหอสมุดสาขา วังทาพระสูความเปนผูนํา
สารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
7.1.2 สรางระบบการบริหารหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
7.1.3 พัฒนาศูนยขอมูลภาคตะวันตก หอสมุด พระราชวัง
สนามจันทรสูความเปนผูนําสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก
7.1.4 สนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง
เผยแพรสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม สูสังคมภายนอก

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 20
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.7 แผนปฏิบัติราชการประจําป
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและความคิดสรางสรรค
นโยบายที่ 7 : สรางบรรยากาศแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 21
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปาหมายที่ 1 มีแหลงเรียนรูท ี่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและความคิดสรางสรรค
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. จํานวนแหลงเรียนรูที่เพิ่มขึ้น*

แหลง

2. รอยละความพึงพอใจตอแหลงเรียนรู

รอยละ

3. รอยละความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

รอยละ

4. จํานวนโครงการสงเสริมความรูเรือ่ งการปองกัน
อุบัติเหตุและยาเสพติด

โครงการ

* ตัวชี้วัดเหมือนแผนยุทธศาสตร

Baseline
2555

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

2560

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีเพชรบุรี
รองอธิการบดีฝา ยวางแผนพัฒนา
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณะวิชา

81.4

82

83

84

85

ศูนยคอมพิวเตอร
สํานักหอสมุดกลาง
กองกิจการนักศึกษา
คณะวิชา

กลยุทธที่ 7.1 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
มาตรการที่ 7.1.1 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเกิดความคิดสรางสรรค

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 22
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

การจัดการพื้นที่การใหบริการที่เอื้อตอการเรียนรูและการสรางสรรค

แหง/พื้นที่

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

1

1

1

1

กลยุทธ

มาตรการ
1. พัฒนาพื้นทีห่ อสมุด พระราชวังสนามจันทร ใหเอือ้ ตอการเรียนร
และการสรางสรรค
2. พัฒนาพื้นทีห่ อสมุดสาขา วังทาพระอยางคุมคาใหเอื้อตอการ
เรียนรู และการสรางสรรค
3. พัฒนาพื้นทีห่ อสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรใี หบริการเพื่อ
รองรับการขยายตัวของวิทยาเขต
4. พัฒนาพื้นทีห่ อจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนแหลง
รวมคุณคาทางประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

1,000,000.00

1,000,000.00

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
งานเชิงยุทธศาสตร
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 23
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ปรับปรุงพื้นที่ใหบริการ
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

งานประจํา
1. โครงการ........
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

1,200,000.00

1,000,000.00

มาตรการที่ 7.1.3 สงเสริมใหสํานักหอสมุดทุกวิทยาเขตมีความพรอมในการใหบริการขอมูลเพื่อสนับสนุนการคนควาและการวิจัย
กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 24
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลยุทธ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็วตรงกับความ
ตองการของผูใ ชบริการ ทัง้ ในรูปแบบสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
มาตรการ
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพโดยการมี
สวนรวมของผูใชบริการ
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
งานเชิงยุทธศาสตร
1.โครงการ........
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

งานประจํา
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 25
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. งานบริการหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ
2. งานจัดหาวัสดุสารสนเทศหองสมุด
หอสมุดสาขา วังทาพระ
เงินงบประมาณ

บาท

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

3. งานจัดหาวัสดุสารสนเทศหองสมุด
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

4. โครงการ E-Library
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 26
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

450,000.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

บาท

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000 .00

5. งานศูนยขอมูลภาคตะวันตก
เงินนอกงบประมาณ
6. งานจัดทําสิ่งพิมพเผยแพร
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

30,000.00

30,000.00

ยุทธศาสตร 5 การมีสวนรวมกับชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งแกสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 27
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. ร อ ยละโครงการบริ ก ารวิ ช าการข า มศาสตร ภ ายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/รวมกับหนวยงานตางประเทศ

รอยละ

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพื่อสรางความเข็มแข็งใหชุมชนและสังคม
3. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการของผูเขารวม
โครงการ
ระดับที่ 1 สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในชีวิต
ประจําวันได
ระดับที่ 2 สามารถนําความรูทไี่ ดไปพัฒนาศักยภาพของ
ทองถิ่น ชุมชนไปสูการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
ระดับที่ 3 สามรถนําความรูที่ไดไปตอยอดเชิงพาณิชยได

โครงการ
ระดับ

Baseline
2555

2557

2

2

คาเปาหมาย
2558
2559

2

2

2560

2

กลยุทธที่ 10.1 : บูรณาการขามศาสตรในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการที่ 10.1.1 สงเสริมการใหบริการวิชาการขามศาสตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
ระดับคณะวิชา/หนวยงาน

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 28
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลยุทธ
การใหบริหารวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน
มาตรการ
สนับสนุนบุคลากรในการใหบริการวิชาการแกชุมชน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
งานเชิงยุทธศาสตร
1. โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

550,000

550,000

550,000

550,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2. งานบริการวิชาการแกชุมชน
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

ยุทธศาสตร 7 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ
นโยบายที่ 13 การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
เปาหมายที่ 1 : บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพในทุกระดับ
เปาหมายที่ 2 มีแผนแมบทพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 29
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Baseline
2555

คาเปาหมาย
2558 2559

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1.จํานวนผูเขารวมโครงการบมเพาะนักบริหารรุน ใหม

คน

กองการเจาหนาที่

2. รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร(ทุกตําแหนง)

รอยละ

กองการเจาหนาที่

3. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกตอจํานวนอาจารยประจํา*

รอยละ

คณะวิชา
กองการเจาหนาที่

4. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอ
จํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด

รอยละ

คณะวิชา
กองการเจาหนาที่

* ตัวชี้วัดเหมือนแผนยุทธศาสตร

2557

2560

ผูรับผิดชอบ

กลยุทธที่ 13.1 : พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
มาตรการที่ 13.1.1 สงเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 30
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลยุทธ
การเพิ่มพูนประสบการณของบุคลากร
มาตรการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยสนับสนุนใหเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา
ศึกษาดูงานในประเทศ/ตางประเทศ
สนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ในวิชาชีพ

หนวยนับ

Baseline
2555

คาเปาหมาย
2557

2558

2559

2560

ผูรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

งานเชิงยุทธศาสตร
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 31
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. งานพัฒนาบุคลากร หอสมุดสาขา วังทาพระ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

บาท
บาท

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

2. งานพัฒนาบุคลากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

3. งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขานุการ
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

งานประจํา
1. โครงการ........
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

นโยบายที่ 14 : สรางความรับรูในภาพลักษณและการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน
เปาหมายที่ 1 : มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับวาเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคในระดับนานาชาติ(อาเซียน)
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 32
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย

อันดับ

2. ระดับความสําเร็จของการสรางความรับรูใน
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน

ระดับ

Baseline
2555

คาเปาหมาย
2556

2557

2558

2559

ผูรับผิดชอบ
รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา ยวิเทศสัมพันธ
รองอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
กองกลาง(ฝายประชาสัมพันธ
คณะวิชา

กลยุทธที่ 14.1 : สรางความรับรูในภาพลักษณและการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอสาธารณชน
มาตรการที่ 14.1.2 พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานทุกดานของมหาวิทยาลัยใหไดมาตรฐานระดับสากลเพือ่ เตรียมพรอมสําหรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 32
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลยุทธ
การบริการที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูสากล
มาตรการ
มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการอยางตอเนือ่ ง
เพื่อพัฒนางาน
งานเชิงยุทธศาสตร
1.โครงการ........
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

งานประจํา
1. งานบริหารทัว่ ไป หอสมุดสาขา วังทาพระ
เงินงบประมาณ

บาท

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

เงินนอกงบประมาณ

บาท

2,733,300.00

2,700,000.00

2,700,000.00

2,700,000.00

โครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ

งบประมาณ
2557

2558

2559

2560

2. งานบริหารทัว่ ไป หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 34
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เงินงบประมาณ

บาท

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

เงินนอกงบประมาณ

บาท

8,064,800.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

เงินงบประมาณ

บาท

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

2,733,300.00

เงินนอกงบประมาณ

บาท

6,170,300.00

620,000.00

20,000.00

620,000.00

2,424,400.00

2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

3. งานบริหารทัว่ ไป สํานักงานเลขานุการ

4. งานบริหารทัว่ ไป หอสมุดฯเพชรบุรี
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา
เงินงบประมาณ

บาท

เงินนอกงบประมาณ

บาท

ยุทธศาสตรที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินงบประมาณ
เปาหมายที่ 1: มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่รองรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานประจําปทเี่ ปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 35
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

Baseline
2555
2557

คาเปาหมาย
2558 2559

2560

ผูรับผิดชอบ

1.รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการเงินของหนวยงาน*

รอยละ

คณะวิชา
หนวยงาน

2. จํานวนระเบียบขอบังคับดานการเงินไดรับการ
ปรับปรุงใหเอื้อตอการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฉบับ

รองอธิการบดีฝา ยบริหาร
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง

3. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการ
ประหยัดทรัพยากรรวมกัน

รอยละ

4. สัดสวนของบุคลากรตองบประมาณทัง้ หมด

รอยละ

5. จํานวนโครงการเพื่อหารายได

โครงการ

*ตัวชี้วัดเหมือนแผนยุทธศาสตร

กองคลัง
51.09

55.23

58.54

62.05

คณะวิชา
หนวยงาน
คณะวิชา
หนวยงาน

3. โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดองคกรในปจจุบัน ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ
งานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุและงานวางแผนและประชาสัมพันธ
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ ฝายโสตทัศนศึกษาและงานธุรการ
3. หอสมุดสาขา วังทาพระ
ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด ฝายบริการ ฝายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ
(รวมงานกับสํานักงานเลขานุการ)
4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
งานวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ
5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงสรางองคกร

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 36
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงสรางการบริหารงาน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 37
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน 107 คน จําแนกตามหนวยงานดังนี้
ตารางที่ 1 อัตรากําลังของสํานักหอสมุดกลาง
(หนวย : อัตรา/คน)
ตําแหนง
หนวยงาน

ขาราชการ/พนักงาน

ลูกจาง

ลูกจาง

รวม

บรรณารักษ ตําแหนงอื่นๆ

ประจํา

ชั่วคราว

ทั้งสิ้น

1. สํานักงานเลขานุการ

-

10

-

4

14

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

10

21

5

12

48

3. หอสมุดสาขา วังทาพระ

8

14

3

5

30

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4

2

-

5

11

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

1

2

-

1

4

รวมทั้งสิ้น

23

49

8

27

107

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 38
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ผูบริหารสํานักหอสมุดกลาง
อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ผูชวยศาสตราจารย อติวรรธน วิรุฬหเพชร

รองผูอํานวยการ สํานักหอสมุดกลาง วังทาพระ

อาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ

รองผูอํานวยการฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ

สํานักงานเลขานุการ
นางอาทิตา นกอยู

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงเลขานุการสํานักหอสมุดกลาง

นางอาทิตา นกอยู

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนางานบริหารและธุรการ

นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
หัวหนางานการเงินและพัสดุ

นายสมภพ สุขดี

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หัวหนางานวางแผนและประชาสัมพันธ

หอสมุดสาขา วังทาพระ
77

นางจรินทร คิดหมาย

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาหอสมุดสาขา วังทาพระ

77

นางดารารัตน จุฬาพันธุ

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด

77

นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายบริการ

นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค

77

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 39
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
77

นางฐิติมา กลิ่นทอง

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร

77

นางสมปอง มิสสิตะ *

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาหอสมุดพระราชวังสนามจันทร

77

นางฐิติมา กลิ่นทอง

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายบริการ

77

นางสุกัญญา โภคา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการพิเศษหัวหนางานธุรการ

77

77

นางสมปอง มิสสิตะ

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด
บรรณารักษชํานาญการ

นางเอกอนงค ดวงจักร *

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนา
ทรัพยากรหองสมุด
77

นางสาวจันทรเพ็ญ กลอมใจขาว

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา

* (ตั้งแต 22 กรกฏาคม 2558 - ปจจุบัน)

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน

นางสาวลินดา อยูสูง

บรรณารักษปฏิบัติการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและรักษาการในตําแหนงหัวหนางานธุรการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการ และรักษาการในตําแหนง
หัวหนางานโสตทัศนวัสดุ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
นางวิไลรักษ แกววิไล

บรรณารักษชํานาญการพิเศษ
หัวหนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 40
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. รายนามคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
5.1 อาจารย ดร.ศักดิพันธ

ตันวิมลรัตน

ประธานกรรมการ

5.2 ผูชวยศาสตราจารย อติวรรธน

วิรุฬหเพชร

กรรมการ

5.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล

ชุมชอบ

กรรมการ

5.4 อาจารย นันทพล

จั่นเงิน

กรรมการ

5.5 อาจารย กศิตินทร

ชุมวรานนท

กรรมการ

5.6 อาจารย ดร.จุฑารัตน

ชางทอง

กรรมการ

5.7 อาจารย ฉายสิริ

พัฒนาถาวร

กรรมการ

5.8 นางฐิติมา

กลิ่นทอง

กรรมการ

5.9 นางจรินทร

คิดหมาย

กรรมการ

5.10 นางอาทิตา

นกอยู

เลฃานุการ

5.11 นางณัชชา

มณีวงศ

ผูชวยเลขานุการ

6. อัตลักษณ/เอกลักษณของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คานิยม : บริการดวยมิตรไมตรี เสริมสรางสิ่งดีใหองคกร
7. จุดเดนของสํานักหอสมุดกลาง
ศูนยกลางแหงการเรียนรู สรางสรรค และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน กาวทันเทคโนโลยี

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 41
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

8. การบริการทางวิชาการแกสังคม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดสวนงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการ ประจําปงบประมาณตามแหลง
งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2558
ปงบประมาณ

แหลงงบประมาณ

งบประมาณ

รอยละ

2557

2558

เพิ่ม / - ลด

เพิ่ม / - ลด

เงินแผนดิน

550,000

550,000

-

-

เงินรายได

300,000

200,000

100,000

33.33

รายรับโครงการพิเศษ

-

-

-

-

850,000

750,000
100,000

33.33

รวม

(1 โครงการ/ 1 งาน)

(1 โครงการ/ 1 งาน)

*จํานวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมยอยของโครงการดวย

ตารางที่ 3 โครงการบริการทางวิชาการ ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2558 จําแนก
ตามหนวยงาน/คณะวิชา
คณะวิชา / หนวยงาน

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หนวยงานสนับสนุน
สํานักหอสมุดกลาง
รวมทั้งสิ้น

1

550,000

1

550,000

* จํานวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมยอยของโครงการดวย

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 42
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 4 ผลการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในปการศึกษา 2557
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ

1. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

1

* จํานวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมยอยของโครงการดวย

9. การบริหารจัดการ
9.1 งบประมาณ
ตารางที่ 5 งบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ
ประเภทของแหลงงบประมาณ
ป

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณรายจายจาก

งบประมาณรายจายจาก

เงินรายได

โครงการพิเศษ

รวม

2558

29,822,000

29,742,000

-

59,564,000

2557

29,822,000

30,398,400

-

60,220,400

2556

29,930,300

27,988,900

-

57,919,200

2555

28,133,900

28,574,400

-

56,708,300

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 43
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 6 สรุ ป รายรั บ -รายจ า ยงบประมาณรายจ า ยจากเงิ น รายได ป ระจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
จําแนกตามหมวดรายจาย
รอยละการเบิกจาย
รายการ

รายรับ (บาท)

รายจาย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

จากยอดรายรับ (รอย
ละ)

1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

2,942,900.00

2,154,179.38

788,720.62

73.20

2. หมวดคาจางชั่วคราว

3,696,700.00

3,179,942.43

516,757.57

86.02

16,132,875.00

7,354,369.48

8,778,505.52

45.59

4. หมวดคาสาธารณูปโภค

3,651,746.00

87,712.11

3,564,033.89

2.40

5. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

3,166,400.00

718,446.00

2,447,954.00

22.69

0

0

0

-

30,000.00

30,000.00

0

100.00

8. งบดําเนินการ

0

0

0

-

9. งบลงทุน

0

0

0

-

29,620,621.00

13,524,649.40

16,095,971.60

45.66

3. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
- จัดซื้อครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน

6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจายอื่นๆ

รวม

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจาย) ณ 13 ส.ค. 58

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 44
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 7 รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายจากเงินงบรายได ประจําปงบประมาณ 2558

จําแนกตามงาน
รายจาย
รายการ

งานบริหารทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
งานจัดการศึกษาระดับ

รายรับ (บาท)

เงินเดือน

งบดําเนินการ

21,108,421.00 3,951,879.41 5,569,149.79
200,000.00

-

%
รวมรายจาย

สาธาร

ทั้งหมด (บาท) จากยอด

ครุภัณฑ

ณูปโภค

เบิกจาย
รายรับ

87,721.11 718,446.00

10,327,187.31

48.92

7,700.00

-

-

7,700.00

3.85

7,312,200.00 1,382,242.40 1,411,319.69

-

-

2,793,562.09

38.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000.00

-

361,520.00

-

-

361,520.00

45.19

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

34,680.00

-

-

34,680.00

17.34

-

-

-

-

-

-

-

87,712.11 718,446.00

13,524,649.40

45.66

บัณฑิตศึกษา
งานทุนการศึกษา
- จัดสรรทุนการศึกษา
- ทุนศึกษาตอของอาจารย
- ทุนศึกษาตอของบุคลากร
สายสนับสนุน
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรของอาจารย
- พัฒนาบุคลากรของบุคลากร
สายสนับสนุน
งานวิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี
- พัฒนางานวิจัย
งานบริการวิชาการแกชมุ ชน
งานบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

29,620,621.00 5,334,121.81 7,384,369.48

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจาย) ณ 13 ส.ค. 58

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 45
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 8 จํานวนเงินที่ใชในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูล ประจําปงบประมาณ 2558
ลําดับที่
1

ประเภท
หนังสือ
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาตางประเทศ

2

วารสาร
2.1 ภาษาไทย
2.2 ภาษาตางประเทศ

3
4

โสตทัศนวัสดุ
ฐานขอมูล
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
บาท

เงินรายได

รอยละ

รวม

บาท

รอยละ

บาท

รอยละ

751,831.45 19.66

375,743.75

26.85

1,127,575.20

21.59

1,740,374.10 45.52

610,899.80

43.65

2,351,273.90

45.02

195,640.00

13.98

233,171.00

4.46

91,718.99
12,884.00
112,560.20
1,399,446.74

6.55
0.92
8.04
100

1,257,522.90
71,211.00
181,943.35
5,222,697.35

24.08

0.98

37,531.00

1,165,803.91 30.49
58,327.00 1.53
69,383.15 1.81
3,823,250.61
100

1.36
3.48
100

ตารางที่ 9 จํานวนเงินที่ใชในการจัดซื้อหนังสือ (1 สิงหาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558)
ลําดับที่

คณะวิชา/หนวยงาน

ภาษาไทย
บาท

ภาษาตางประเทศ
รอยละ

บาท

รวม

รอยละ

บาท

รอยละ

44,310.00

3.93

90,925.95

3.87

135,235.95

3.89

19,266.30
225,791.00
4,611.00

1.71
20.02
0.41

171,438.50
26,477.25
143,198.15

7.29
1.13
6.09

190,704.80
252,268.25
147,809.15

5.48
7.25
4.25

5

คณะจิตรกรรมฯ
คณะสถาปตยกรรม
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะดุริยางคศาสตร

55,779.50

4.95

15,950.00

0.68

71,729.50

2.06

6

หอสมุดสาขา วังทาพระ

194,226.05

17.23

-

-

194,226.05

5.58

1
2
3
4

7

คณะอักษรศาสตร

4,590.00

0.41

114,650.55

4.88

119,240.55

3.43

8

คณะศึกษาศาสตร

50,563.15

4.48

75,682.40

3.22

126,245.55

3.63

9

คณะวิทยาศาสตร

-

-

339,563.75

14.44

339,563.75

9.76

10

คณะเภสัชศาสตร

3,774.75

0.33

85,600.95

3.64

89,375.70

2.57

11

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ

26,154.05

2.32

331,734.30

14.11

357,888.35

10.29

12

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

266,153.25

23.60

434,493.95

18.48

700,647.20

20.14

13

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

25,376.45

2.25

67,187.95

2.86

92,564.40

2.66

14

คณะวิทยาการจัดการ

80,790.45

7.16

178,196.80

7.58

258,987.25

7.44

15

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

14,684.95

1.30

274,202.40

11.66

288,887.35

8.30

16

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

111,504.30

9.89

1,971.00

0.08

113,457.30

3.26

1,127,575.20

100

1,127,575.20

100

3,478,849.10

100

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 46
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.2 การพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มุงสงเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดปการศึกษา 2557 ทั้งใน
ประเทศ และตางประเทศ ดังนี้
ตารางที่ 10 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาตางประเทศ
(สิงหาคม 2557 - มิถุนายน 2558)
ลําดับ
1.

ชื่อ-สกุล

นางสมปอง มิสสิตะ

ระดับและสาขาวิชา

ประเทศ

การปฏิบัติการวิจยั เรื่อง

ญี่ปุน

การหารูปแบบความ
รวมมือระหวางอาจารย
กับบรรณารักษเพือ่ การ

วันเดือนปที่ลา

แหลงทุน

1 ส.ค. 57 – 31 ม.ค. 58 The Center for Southeast
Asian Studies
มหาวิทยาลัยเกียวโต
ประเทศญี่ปุน

รูสารสนเทศสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี: กรณีศึกษานักศึกษา
วิชาเอกภาษาญี่ปนุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 47
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 11 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 75 ราย
(สิงหาคม 2557 - มิถุนายน 2558)
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

หัวขอ

วันที่

หนวงาน/สถานที่จัด

1

นางกาญจนา สุคนธมณี

2

นายกวี ชุติมานนท

ประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครัง้ ที่ 2/2557
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ

24 ก.ย.57

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ราชภัฎนครปฐม
18 -19 มิ.ย.58 หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง
ม.ศิลปากร
18 - 19 มิ.ย.58 หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร สํานัก
หอสมุดกลาง
ม.ศิลปากร

3

นางสาวรุงทิวา ฝายดี

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ

4

นางสาวนภัสรพี ธรรมศิริพงษ คณะทํางานกลุมวิเคราะหทรัพยากร 5 ก.ย. 57
สารสนเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557

คณะทํางานกลุม
วิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

5

นางสาวนภัสรพี ธรรมศิริพงษ ประชุมคณะทํางานกลุมวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2558

คณะทํางานกลุม
วิเคราะหทรัพยากร
สารสนเทศ หองสมุด
สถาบันอุดมศึกษา

6

นางสาวนภัสรพี ธรรมศิริพงษ ฟงบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง " 20 มี.ค 58
Librarianship and Academic
Librarie in the Digital
Environment an Experiences
of Japan"

19-20 มี.ค.58

หอสมุดและคลัง
ความรู
ม.มหิดล

ฯลฯ
จํานวนผูอบรมทั้งสิ้น 75 ราย 192 ครั้ง
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 48
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 12 โครงการพัฒนาบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558)
ลําดับ
1.

ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบ

โครงการสัมมนาบุคลากรประจําป

คณะกรรมการบริหาร

งบประมาณ พ.ศ.2558

ทรัพยากรมนุษย

ระยะเวลา

จํานวนผูเขารวม

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

8-9 ม.ค. 58

110 คน

230,250

15 พ.ค. 58

90 คน

40,000

28-30 พ.ค.58

50 คน

130,000

18 พ.ค 58 ,

25 คน

14,000

25 คน

14,000

“มุมมอง 360 องศา กับการสราง
นวัตกรรมในงานหอสมุด”

2.

โครงการบรรยายทางวิชาการประจําป คณะกรรมการบริหาร
พ.ศ.2558

ทรัพยากรมนุษย

“การเสริมสรางมนุษยสัมพันธและการ
สื่อสารที่ดีขององคกร”

3

โครงการสัมมนาบุคลากรหอสมุด

หอสมุด พระราชวัง

พระราชวังสนามจันทร ประจําป

สนามจันทร

งบประมาณ พ.ศ. 2558

4

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

สํานักงานเลขานุการ

“การพัฒนางานวิจัยสถาบันของสํานัก

11 มิ.ย. 58

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”

5
6

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูข องสํานัก

คณะกรรมการการจัดการ 25 มิ.ย. 58 ,

หอสมุดกลางป 2558

ความรู

2 ก.ค 58

โครงการสัมมนาบุคลากร ประจําป

สํานักงานเลขานุการ

16-17 ก.ค. 58

60 คน

100,000

คณะกรรมการบริหาร

17 มิ.ย. 58

40 คน

19,000

งบประมาณ พ.ศ. 2558
“ทิศทางการดําเนินงานของสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”

7

โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย

ความเสี่ยง

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 49
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

9.3 อาคารสถานที่
สํานักหอสมุดกลาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 18,369 ตารางเมตร
ตารางที่ 13 พื้นที่จําแนกตามหนวยงาน
(หนวย : ตารางเมตร)
หนวยงาน

พื้นที่

1. สํานักงานเลขานุการ

1,528

2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร

10,715

3. หอสมุดสาขา วังทาพระ

1,701

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4,208

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

217

รวมทั้งสิ้น

18,369

ตารางที่ 14 พื้นที่จําแนกตามประเภทใชสอย
(หนวย : หอง)
ประเภท

สํานักงาน

หอสมุด

หอสมุดสาขา

หอสมุด

หอ

เลขานุการ

พระราชวัง-

วังทาพระ

วิทยาเขตสาร

จดหมาย

สนเทศเพชรบุรี

เหตุฯ

สนามจันทร

รวม

1. หองบริการ

-

33

6

4

1

44

2. หองประชุม/สัมมนา
3. หองปฏิบัตงิ าน
4. หองอื่น ๆ

4
5
7

13
59

1
4
8

3
3

-

5
25
77

16

105

19

10

1

151

รวมทั้งสิ้น

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 50
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

10. การดําเนินงาน
10.1 บริการของหอสมุด
1. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
3. บริการยืมระหวางวิทยาเขต
4. บริการยืมระหวางหองสมุด
5. บริการจองหนังสือออนไลน
6. บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
7. บริการมัลติมีเดีย
8. บริการจัดแสดงหนังสือใหม
9. บริการวารสาร / หนังสือพิมพ
10. บริการโสตทัศนวัสดุ
11. บริการหองอินเตอรเน็ต
ฯลฯ
10.2 คอลเลคชั่นพิเศษ
1. หอสมุดสาขา วังทาพระ
1.1 คอลลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ไดแก คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่น
หนังสือหายาก
1.2 หองสมุดดิจิตอล
- e-Book ไดแก หนังสือหายาก หนังสือ ศ.ศิลป พีระศรี ผลงาน วิชาการของอาจารย
มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือภาษาตางประเทศ รวมทั้งจุลสารและกฤตภาพ
- ศูนยขอมูล ไดแก หองสมุดดิจิตอล ศาสตราจารย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
- ศูนยขอมูลเกาะรัตนโกสินทร
- ฐานขอมูลไดแก ฐานขอมูลภาพงานศิลปะ ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน ฐานขอมูล
ศิลปน ฐานขอมูลภาพถาย ฐานขอมูลโปสเตอร ฐานขอมูลสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
2.1 SNC Sound Library เปนหองสมุดเสียงแหงแรกของประเทศไทย ประเภทที่จัดเก็บ
พระสุรเสียงวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาการพูดการแสดงและบทเรียน
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 51
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.2 ห องอนุ ส รณ ศาสตราจารย เกี ยรติ คุ ณ ดร.เจตนา นาควั ช ระ ให บ ริการหนั งสื อใน
ครอบครองสวนตัวของทาน
2.3 หองอนุสรณ ศาสตราจารย ม.ล. ปน มาลากุล จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช
รวมถึงผลงานวิชาการเอกสารและตนฉบับลายมือของทาน
2.4 ศูนยขอมูลภาคตะวันตกใหบริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับภาคตะวันตก เชน
ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี ฯลฯ
3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3.1 SUP Entertainmentโรงภาพยนตรในหอสมุ ดจัดฉายภาพยนตรแ ละสื่อการเรียนรู
ตางๆ ทุกวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 18.00 น.
3.2 Creative Corner มุมความคิดสรางสรรครวบรวมหนังสือและจัดฉายสารคดี ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดที่ริเริ่มสรางสรรค
3.3 Green Zone โซนสําหรับนั่งเลน พักผอน พรอมกาแฟและขนมจาก Veridian Lodge
& Restaurant บริการในราคายอมเยา
3.4 Exhibition Zone โซนจัดนิทรรศการ สําหรับอาจารย นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่ตองการแสดงผลงาน
4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ จัดทําเครื่องมือชวยคนและใหบริการ หนังสือ
เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวของกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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10.3 สถิติการใหบริการทางวิชาการ
ตารางที่ 15 จํานวนเลมหนังสือที่จัดซื้อจําแนกตามคณะวิชา/หนวยงาน (1 สิงหาคม 2557- 31 พฤษภาคม2558)
ลําดับ
ที่

คณะวิชา/หนวยงาน

ภาษาไทย

ภาษาตางประเทศ

รวม

เลม

รอยละ

เลม

รอยละ

เลม

รอยละ

1

คณะจิตรกรรมฯ

61

1.73

47

3.47

108

2.22

2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

64

1.82

73

5.38

137

2.81

3

คณะโบราณคดี

147

4.18

20

1.47

167

3.43

4

คณะมัณฑนศิลป

16

0.46

117

8.63

133

2.73

5

คณะดุริยางคศาสตร

27

0.77

8

0.59

35

0.72

6

หอสมุดสาขา วังทาพระ

981

27.90

-

-

981

20.14

7

คณะอักษรศาสตร

15

0.43

88

6.49

103

2.11

8

คณะศึกษาศาสตร

225

6.40

71

5.24

296

6.08

9

คณะวิทยาศาสตร

-

-

116

8.55

116

2.38

10

คณะเภสัชศาสตร

9

0.26

30

2.21

39

0.80

11

คณะวิศวกรรมศาสตรฯ

96

2.73

156

11.50

252

5.17

12

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร

1,314

37.37

289

21.31

1,603

32.90

13

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

76

2.16

20

1.47

96

1.97

14

คณะวิทยาการจัดการ

235

6.68

116

8.55

351

7.20

15

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

47

1.34

204

15.04

251

5.15

16

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

203

5.77

1

0.07

204

4.19

3,516

100

1,356

100

4,872

100

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 16 จํานวนคอมพิวเตอร (1 สิงหาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558)
สถานที่
สํานักงานเลขานุการ
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
หอสมุดสาขา วังทาพระ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเครื่องสําหรับ
เจาหนาที่
14
55
32
10
4
115

จํานวนเครื่อง
สําหรับผูใชบริการ
72
36
47
1
156

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 53
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ตารางที่ 17 จํานวนผูเขาใชบริการ (1 สิงหาคม 2557- 31 พฤษภาคม 2558)
(หนวย : ครั้ง)

เดือน/ป

*ในเวลา

**นอกเวลา

รวม

สิงหาคม

2557

30,741

9,447

40,188

กันยายน

2557

57,425

28,774

86,199

ตุลาคม

2557

74,168

38,589

112,757

พฤศจิกายน

2557

60,495

36,081

96,576

ธันวาคม

2557

44,415

23,422

67,837

มกราคม

2558

35,579

11,591

47,170

กุมภาพันธ

2558

49,227

24,120

73,347

มีนาคม

2558

66,692

32,005

98,697

เมษายน

2558

53,078

23,978

77,056

พฤษภาคม

2558

54,493

32,905

87,398

มิถุนายน

2558

20,751

3,628

24,379

กรกฎาคม

2558

20,043

5,217

25,260

567,107

269,757

836,864

รวมทั้งสิน้
* ในเวลา

วันจันทร - วันศุกร

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต)

** นอกเวลา

วันจันทร - วันศุกร

เวลา 16.30 น. – 22.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร)
เวลา 16.30 น. – 21.00 น. (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร)ี
เวลา 16.30 น. – 19.30 น. (หอสมุดสาขา วังทาพระ)

วันเสารและวันอาทิตย

เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร)

วันเสารและวันอาทิตย

เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (หอสมุดสาขา วังทาพระ)

วันเสารและวันอาทิตย

เวลา 09.00 น. – 16.30 น (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร)ี
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ตารางที่ 18 แสดงสถิตกิ ารเขาถึงฐานขอมูลออนไลน ที่บอกรับโดย สกอ.
(สิงหาคม 2557- พฤษภาคม 2558)
ลําดับ

ชื่อฐาน

1

ScienceDirect

2

Wilson Databases

3

จํานวนครั้งการเขาถึง

รอยละ

1,626,730

82.13

178,879

9.03

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

52,705

2.66

4

ProQuest Dissertations & Theses

32,357

1.63

5

Academic Search Complete

18,404

0.93

6

Education Research Complete

16,631

0.84

7

Computer & Applied Science Complete

15,501

0.78

8

ABI/INForm Complete

13,089

0.66

9

SpringerLink – eJournal

10,112

0.51

10

American Chemical Society Journal (ACS)

7,509

0.38

11

Emerald management (EM92)

3,963

0.20

12

Web of Science

3,502

0.18

13

ACM Digital Library

1,186

0.06

1,980,568

100.00

Total
* เขาถึงสถิติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

แผนภาพที่ 1 แสดงสถิติการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดย สกอ.

82.13

9.03 %

2.66 %

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 55
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สรุป สถิติการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีการ
เขาถึงมากที่สดุ (1) Science Direct เขาถึง 1,626,730 ครั้ง คิดเปน 60.92 % (2) Wilson Database
เขาถึง 178,879 คิดเปน 35.15 % และ (3) คือ IEEE/IET Electronic Library (IEL) เขาถึง 52,705 คิดเปน
2.90 %
ตารางที่ 19 แสดงสถิตกิ ารเขาถึงฐานขอมูลออนไลน ที่บอกรับโดย สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สิงหาคม 2557- พฤษภาคม 2558)
ลําดับ

ชื่อฐาน

1

J Stor

2

Matichon e-Library

3
4

จํานวนครั้งการเขาถึง

รอยละ

14,868

60.92

8,579

35.15

ARTstor

708

2.90

Britannica Image Quest

251

1.03

24,406

100.00

Total

แผนภาพที่ 2 แสดงสถิติการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดย สํานักหอสมุดกลาง

สรุป สถิติการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนที่บอกรับโดย สํานักหอสมุดกลาง ทีม่ ีการเขาถึงมากที่สุด คือ (1) J Stor
เขาถึง 14,868 ครั้ง คิดเปน 60.92 % (2) Matichon e-Library เขาถึง 8,579 คิดเปน 35.15 % และ (3) ARTstor
เขาถึง 708 ครัง้ คิดเปน 2.90 %
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ตารางที่ 20 จํานวนสิ่งพิมพ จําแนกภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ที่มีในหองสมุด
ลําดับที่
รายละเอียด
1
หนังสือ (เลม)
2
วารสาร และหนังสือพิมพ
2.1 วารสาร (ชื่อ)

ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
329,258
197,134
453

3

2.2 หนังสือพิมพ (ชื่อ)
สื่อโสตทัศน

9
(ไมแยกภาษา)

4
5

แผนโฆษณา
ของที่ระลึก

(ไมแยกภาษา)
(ไมแยกภาษา)

ตารางที่ 21 จํานวนสมาชิก ปการศึกษา 2557
คณะวิชา/ระดับการศึกษา

รวม
526,392

198

651

3

12
12,451
2,500
1,022
(หนวย : คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. คณะจิตรกรรมฯ
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป
5. คณะดุริยางคศาสตร

542
420
958
1,197
502

238
306
295
188
56

13
56
30
22
0

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร*
6. คณะอักษรศาสตร

2,637

85

8

7. คณะศึกษาศาสตร*
8. คณะวิทยาศาสตร

1,599
2,336

858
360

403
38

9. คณะเภสัชศาสตร
10. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ

997
4,739

88
235

40
14

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีฯ

974

4

0

12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14. วิทยาลัยนานาชาติ

2,844
2,077
597

458
0
14

117
0
0

22,419

3,185
26,345

741

วิทยาเขตวังทาพระ

รวมทั้งสิ้น

* นักเรียนโรงเรียนสาธิตเปนสมาชิก จํานวน 548 คน
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ตารางที่ 22 สถิติการใหบริการทางวิชาการ (1 สิงหาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558)
ลําดับ
รายการ
1
สมาชิกหองสมุด
2
จํานวนผูเ ขาใชบริการ
1.1 บุคคลภายใน
1.2 บุคคลภายนอก
1.3 ในเวลาราชการ
1.4 นอกเวลาราชการ จันทร – ศุกร
1.5 นอกเวลาราชการ เสาร-อาทิตย
3
บริการหนังสือใหมประจําเดือน
4
บริการยืม-คืนหนังสือ
3.1 จํานวนการใหยืม
5

6
7

จํานวน
26,345
792,501
736,167
32,348
530,248
135,483
126,770
9,952/11,211
520,905
274,996

หนวยนับ
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง/ชื่อ
เลม
เลม

3.2 จํานวนการรับคืน

245,909

เลม

บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
4.1 จํานวนการใหยืม
4.2 จํานวนการรับคืน
บริการโสตทัศนูปกรณ
บริการยืมระหวางหองสมุด

41,790
25,693
20,000
16,350
473

ครั้ง
รายการ
รายการ
รายการ
ครั้ง

292
181
13,366
6,629
6,737
3,943
291
2,783
52,560
1,386,181

รายการ
รายการ
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เลม
เรื่อง
บาท

24/491
13
7

ครั้ง/คน
คน
ครั้ง

9
10
11
12
13

6.1 จํานวนที่ขอยืม
6.2 จํานวนที่ใหยืม
บริการยืมระหวางวิทยาเขต
7.1 จํานวนที่ขอยืม
7.2 จํานวนที่ใหยืม
บริการยืมหนังสือดวยเครื่อง Self Check
บริการยืมหนังสือจากคอลเล็กชัน่ mncl
บริการตอบคําถามและชวยการคนควา
บริการหองอินเตอรเน็ต
จํานวนเงินคาปรับหนังสือเกินกําหนดสง

14
15
16

บริการนําชมและศึกษาดูงาน
นักศึกษาฝกงาน
บริการหองประชุม/สัมมนา

8
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11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุดกลาง ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามภารกิจหลักของสํานักหอสมุดกลาง โดยยึดเกณฑ
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ านั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา สํ านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน เปนแนวปฏิบัติ มีการตรวจสอบการดําเนินการเปนระยะ นําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการตาม
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการกําหนดเปนแผนปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพของ
สํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ 2557 ที่ใชเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประชุมเพื่อวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทําการติดตามใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
ในนโยบ ายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดจากการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป การศึกษา
2556 มาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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12. การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 23 แนวทางการแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2556
ขอเสนอแนะองคประกอบที่ 1 ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน

1. ควรนําผลการวิเคราะห SWOT Analysis มาใชใน

มีการวิเคราะห SWOT Analysis มาใชประกอบในการ

การวางแผนยุทธศาสตรที่ตอบโจทยวิสัยทัศนทเี่ นนการ วางแผนยุทธศาสตร
เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูสรางสรรค ที่เนนการกาว
ทันเทคโนโลยี
2. ควรมีการกําหนดปฏิทินและวาระการประชุมที่

มีกําหนดปฏิทินการประชุมที่เกีย่ วของกับการวางแผน

เกี่ยวของกับการวางแผนใหสอดคลองกับการประกัน

ที่สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ

คุณภาพ เพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุงทันตาม
กําหนด

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 59
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเสนอแนะองคประกอบที่ 2 ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน

1. ควรมีการประเมินใหครอบคลุมผูรับบริการทุกระดับ 1. สํ า รวจความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารหอสมุ ด
และทุกหนวยงาน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงได ครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ และทุ ก หน ว ยงาน ทั้ ง 4 แห ง
ตรงตามความตองการมากยิ่งขึน้

คือ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร 2) หอสมุดสาขา
วั ง ท า พระ 3) หอสมุ ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
4) หอจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ก ารเก็ บ
ข อ มู ล จากกลุ ม ผู ใ ช บ ริ ก ารจริ ง ที่ เข า มาใช ห อ งสมุ ด
ปการศึกษาละ 2 รอบกระจายทั้ง 4 แหง คือ 3 หอสมุด
และ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนกลุม
ผูใชบริการจริง อนึ่งหากกระจายเก็บขอมูลใหครอบคลุม
ตามกลุ ม ตั ว อย า ง โดยเก็ บ ในแต ล ะคณะวิ ช ากลุ ม
ตัวอยางที่ไดไมใชผูใชบริการ ซึ่งถาจัดเก็บที่หอสมุดจะ
ปรากฏชัดวาเปนผูใชบริการจริง

2. ควรมีการเก็บขอมูลตัวอยางของผูร ับบริการใหมี

เนื่องจากการเก็บขอมูลใหครอบคลุมทุกกลุมเพื่อใหได

สัดสวนที่เหมาะสมกับประชากรของแตละหอสมุด โดย กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีนั้นดําเนินการได แตจะได
ควรประเมินใหครบทุกกลุมผูรบั บริการ นักศึกษาทุก

ขอมูลที่ไมตรงกับสภาพความเปนจริงเนื่องจากบุคลากร

ระดับชั้น อาจารย บุคลากร รวมทั้งผูเขาใชอื่นๆ

บางสวนไม เคยใชบ ริก ารสํ านั ก หอสมุ ด กลาง จึ งจะไม
สามารถตอบคําถามตรงกับสภาพความเปนจริงได จึงได
ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล จากผู ใ ช บ ริ ก ารจริ ง ที่ เข า มาใช
หองสมุดซึ่งจะสามารถตอบคําถามไดตรงสภาพความ
เป น จริ ง ได แ ละสํ า นั ก หอสมุ ด ยั ง สามารถนํ า ผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาได

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 60
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ขอเสนอแนะองคประกอบที่ 7 ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน

1. ควรมีการบูรณาการการทํางานรวมกันของบุคลากร มี ค ณะทํ า งานการจั ด การความรู ที่ เป น ผู แ ทนจากทุ ก
ทุกระดับและทุกวิทยาเขต เชน ควรมีการจัดการ

ระดับและทุกวิทยาเขตดําเนินงานการจัดการความรูจาก

ความรูไปในทิศทางเดียวกัน

หอสมุดทั้ง 3 แหงรวมกัน

2. ควรมีระบบประเมินคุณภาพของการทํางานให

มีการดําเนินการแจงผลการประเมินพรอมทั้งตอบขอ

สอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร โดยใชหลัก

ซักถามกรณีผถู กู ประเมินมีขอสงสัย

ธรรมาภิบาลใหครบถวน นอกจากนี้จะตองแกปญหา
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต
3. ควรมีแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ ในสวน

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดังปรากฏในแผน

ของสํานักหอสมุดกลางและสวนที่เชื่อมโยงกับศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร นอกจากนี้ควรนําสารสนเทศที่จดั ทํามา
ใชในการบริหารจัดการใหครบทั้งหมด รวมทั้งเพื่อการ
ประกันคุณภาพดวย
4. ควรมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่สะทอนถึง

มีการวิเคราะหความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่แทจริงของหอสมุด เพื่อรองรับอนาคต
5. ควรมีการจัดการความรูที่ตอ เนื่องในประเด็น

มีการจัดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู

เดียวกัน เพื่อใหเกิดองคความรูท ี่สมบูรณ
ขอเสนอแนะองคประกอบที่ 9 ปการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน

1. ควรมีการพัฒนาตอยอดการใชแอพพลิเคชั่น (web

มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดใี นการใชแอพพลิเคชั่น

on mobile) เพื่อสรางแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพรสู

(web on mobile)

ประชาคมในวงกวาง
2. ควรจัดทํารายงานการประเมินและหลักฐานใหเห็น

ปรับปรุงพัฒนาการเขียน รายงานการประเมินตนเอง

การดําเนินงานที่เปนรูปธรรม

(SAR)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556

ผลการดําเนินงาน

1. สงเสริมใหบคุ ลากรในคณะสรางความเขาใจ และ

มีการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป และนําเสนอ

เห็นความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ในที่ประชุมสัมมนาประจําป

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 61
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมระดับหนวยงาน

ผลการดําเนินงาน

1. ควรเพิ่มตัวชีว้ ัดดานศิลปวัฒนธรรม ที่สํานักหอสมุด

เกณฑใหม ปการศึกษา 2557 สํานักหอสมุดกลาง

กลางสามารถดําเนินไดดีและเปนผูนําทางสารสนเทศดาน

ไมไดนําเสนอดานศิลปวัฒนธรรม นําเสนอแต

ศิลปะและวัฒนธรรม

เฉพาะตัวบงชีท้ มี่ หาวิทยาลัยมอบหมาย

2. สรางบรรยากาศของพื้นที่สภาพแวดลอมการเรียนรู /

มีการจัดทําหอง study room

การใหบริการ ใหมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
3. การวิเคราะหความเสี่ยง ควรเปนการมองผลกระทบใน

มีการวิเคราะหความเสี่ยงในอนาคตโดยเนน

อนาคตเปนหลัก เชน บุคลากร

ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นเปนหลัก ดังแผนบริหารความ
เสี่ยง

13. ภารกิจหลักและจุดเนนของสํานักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง มีภารกิจหลักคือเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา อยางรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุงเนนการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี รวมทั้ งการให บ ริ การวิช าการแกสั งคม และทํ านุ บํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม มี การดํ าเนิ น งานจัด หา
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสาขาวิชาการ มีการพัฒนางานดานบริการในรูปแบบตางๆ ที่เปนจุดเนนใน
แตละหอสมุด ดังนี้
หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร เน น บริก ารสารสนเทศด านมนุ ษ ยศาสตร สั งคมศาสตร ศิ ล ปะ
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร รวมทั้งสารสนเทศทางดานขอมูลภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย หอสมุดฯ มีบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เปนตัวเลมหนังสือ วารสาร โสตทัศน และฐานขอมูล
ออนไลนในทุกสาขาวิชา มีการจัดใหบริการพิเศษ ไดแก หองอนุสรณศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาค
วัชระ ศูนยขอมูลภาคตะวันตก หองสมุดเสียง (SNC Sound Library) หองอนุสรณศาสตราจารยหมอมหลวง
ปน มาลากุล
หอสมุดสาขา วังทาพระ เนนการบริการสารสนเทศดานศิลปะ การออกแบบ สถาปตยกรรม และ
โบราณคดี ใหบริการสืบคนและบริการตางๆ ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ และการสืบคนสารสนเทศออนไลนบน
อินเตอรเน็ต ตลอดจนพัฒ นาหองสมุดดิจิตัลเพื่อจัดบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบฐานขอมูล
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2557 หนา 62
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ฉบับเต็ม ฐานขอมูลภาพ เว็บไซต และหนังสืออิเล็กทรอนิกสดานศิลปะ ไดจัดทําบริการพิเศษ ไดแก หองสมุด
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ หองสมุดดิจิทัล
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนนบริการสารสนเทศดานสัตวศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร
การบริห ารจัดการ การพั ฒ นาชุ ม ชน รัฐประศาสนศาสตร การท องเที่ยวและการโรงแรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริการ SUP Entertainment จัดฉายภาพยนตรและสื่อการเรียนรูตางๆ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนวยงานรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ
และจัดทําเครือ่ งมือชวยคน หนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวขอกับประวัติ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป จ จุ บั น สํ านั ก หอสมุ ด กลางได นํ า ระบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ Sierra มาใช ในงานห อ งสมุ ด เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว เขาถึงผานระบบเครือขายออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง ฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุดกลางยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องภายใตความรวมมือ
ในการทํางานของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต รวมทั้งการบอกรับฐานขอมูลตางๆ ในรูปแบบซีดีรอม ออนไลน การ
จัดทําและพัฒ นาฐานขอมูลขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อใหเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อตอการเรียน การสอน
การศึกษา การคนควา การวิจัย เปนฐานขอมูลเชิงสหวิทยาการ สนับสนุนการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน
อยางคุมคาภายใตการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ไดแก โครงการหองสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน ซึ่งไดรับ
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางจริงจัง โดยให
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับรูในการพัฒนา โดยมีแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2556-2560 สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน และกํากับดูแลตัวบงชี้ เพื่อกาวเปนศูนยกลางแหงการ
เรี ย นรู สร างสรรค และให บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานก าวทั น
เทคโนโลยี ภายใตคานิยมหลักขององคกร "บริการดวยมิตรไมตรี เสริมสรางสิ่งดีใหองคกร"
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บทที่ 2
ส่วนสาระ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 องค์ประกอบ
2 ตัวบ่งชี้ คือ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
และมีเกณฑ์การประเมินที่ได้รับการมอบหมายจาก สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีกจานวน 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์การประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมิภาค (PULINET) 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
รวมการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด 3 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเองของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ได้ดาเนินการตามภารกิจ
ของสถาบั น ทั้ง 4 ด้านอย่ างครบถ้ว น โดยมีผ ลการประเมิน ตามเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน ในระดับดีมาก ค่าคะแนน
4.77 รวมผลการประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.92 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน
ผลการประเมินเฉลี่ย 3 องค์ประกอบ

ผลการประเมิน ค่าคะแนน
5
5
5
4.77
4.77
4.92
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อ ยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

2
3
4
5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

::6
:5
:6

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

การดาเนินการ
มี
ไม่มี







คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี (สห. 3.1.1-1)
และรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ “โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน” เพื่อของบประมาณสนับสนุน
จากมหาวิทยาลั ยศิล ปากร (สห. 3.1.1-2) ที่ส อดคล้ องกับความต้องการของสั งคม โดยหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีมีการสารวจความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ (สห. 3.1.1-3) และ
สารวจความต้องการรับหนังสือบริจาคใน “โครงการปันปันกันอ่าน” (สห. 3.1.1-4) และหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ มีการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม (สห. 3.1.1-5) มีการกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน (สห. 3.1.1-6) และมีตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับโครงการ (สห. 3.1.1-7)
ซึ่งแผนบริการวิชาการดังกล่าว ได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาของสานักหอสมุดกลางพิจารณา
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อนุมัติแล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2558 (สห. 3.1.1-8)
ในการด าเนิ น การบริ ก ารวิ ช าการตามแผนของส านั ก หอสมุ ด กลางนั้ น มี ก ารจั ด ท าแผนการใช้
ประโยชน์ (สห. 3.1.2-1) จากโครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ประชาคม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และในแผนดังกล่าวมีโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2558 มี
จานวน 13 โครงการ ดังนี้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
1. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 (สห. 3.1.2-2)
2. โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (สห. 3.1.2-3)
2.1 กิจกรรมวันเด็กฮาเฮ ภาษาอักษร (จัดร่วมกับหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
2.3 กิจกรรมออกชุมชน ณ โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสื อ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก (จัดร่วมกับ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) (สห. 3.1.2-4)
4. โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (สห. 3.1.2-5)
5. โครงการจัดทา “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดขนอน มรดกทางวัฒนธรรมชาติ (จัดร่วมกับหอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร) (สห. 3.1.2-6)
หอสมุดสาขาวังท่าพระ
6. โครงการหนังสือทามือ งานเปิดบ้านศิลปากร (สห. 3.1.2-7)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
7. โครงการศิลปากรบุ๊คแฟร์ (SUP Book Fair) (สห. 3.1.2-8)
8. โครงการปันปันกันอ่าน (สห. 3.1.2-9)
9. โครงการ Book @ Van Stop ปี 2558 (สห. 3.1.2-10)
10. โครงการหนังสือมือสองปันความรู้สู่ชุมชน ปี 4 (สห. 3.1.2-11)
11. โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง (สห. 3.1.2-12)
12. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือ (สห. 3.1.2-13)
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. โครงการนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 3.1.2-14)
ซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า จานวน 13 โครงการ (สห. 3.1.3-1)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการในทุกโครงการที่ให้บริการ
วิชาการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ (สห. 3.1.4-1) โดยมีการดาเนินการ
ทั้งสิ้น จานวน 8 โครงการ ดังนี้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
1. โครงการเปิดบ้านหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องในงานทับแก้ววิชาการศิลปากรไร้พรมแดน
(สห. 3.1.4-2)
2. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8 (สห. 3.1.4-3)
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หอสมุดสาขาวังท่าพระ
3. โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (สห. 3.1.4-4)
- หนังสือทามือ
- ศิลปะการบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่น
- ศิลปะการพับกระดาษ
- การประดิษฐ์ดอกกุหลาบด้วยกระดาษสา
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือ ปี 2557 (สห. 3.1.4-5)
5. กิจกรรมวันเด็กฮาเฮ ภาษาอักษร (สห. 3.1.4-6)
6. โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน ปี 4 (สห. 3.1.4-7)
7. โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง (สห. 3.1.4-8)
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. โครงการนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 3.1.4-9)
โครงการทั้ง 8 โครงการนี้ มีการนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแผนและการให้บริการวิชาการในปีถัดไป
(สห. 3.1.5-1)
นอกจากนี้ ใ นส านั ก หอสมุด กลาง ได้ ดาเนิ น การโครงการบริ ก ารวิ ช าการร่ วมกั บมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร และสถาบันการศึกษาภายนอก อีกหลายโครงการ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาและ
ศึกษาดูงานให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก อีกด้วย ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ เรื่อง “ต้นฉบับลายมือเขียนศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล” ในการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24-31
ตุลาคม 2557 ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (สห. 3.1.6-1)
2. คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยจั ด การแสดงละครพระราชนิ พ นธ์ รั ช กาลที่ 6 และนิ ท รรศการ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดการแสดงภาคตะวันตก ในการจัดงานวันสมเด็ จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราช
บดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ประจาปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2557 ณ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (สห. 3.1.6-2)
3. โครงการจัดทา “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ยิ่ ง ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ห นั ง ใหญ่ วั ด ขนอน มรดกทางวั ฒ นธรรมชาติ ”
(สห. 3.1.6-3)
4. ส านั กหอสมุดกลางได้ฝึกงานนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเป็นแหล่ งฝึ กงานแก่
นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ (สห. 3.1.6-4)
5. สานักหอสมุดกลางได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาภายนอก (สห. 3.1.6-5)

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หน้า 67
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สห. 3.1.1-1 แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สห. 3.1.1-2 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ “โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน”
สห. 3.1.1-3 การสารวจความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
สห. 3.1.1-4 การสารวจความต้องการรับหนังสือบริจาคในโครงการปันปันการอ่าน
สห. 3.1.1-5 การสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม
สห. 3.1.1-6 ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผน
สห. 3.1.1-7 ตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับโครงการ
สห. 3.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2558
สห. 3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ
สห. 3.1.2-2 โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9
สห. 3.1.2-3 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน
สห. 3.1.2-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
สห. 3.1.2-5 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา
สห. 3.1.2-6 โครงการจัดทา “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี ผู้ ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ยิ่ ง ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู วั ด ขนอน มรดกทาง
วัฒนธรรมชาติ
สห. 3.1.2-7 โครงการหนังสือทามือ งานเปิดบ้านศิลปากร
สห. 3.1.2-8 โครงการศิลปากรบุ๊คแฟร์ (SUP Book Fair)
สห. 3.1.2-9 โครงการปันปันกันอ่าน
สห. 3.1.2-10 โครงการ Book @ Van Stop ปี 2558
สห. 3.1.2-11 โครงการหนังสือมือสองปันความรู้สู่ชุมชน ปี 4
สห. 3.1.2-12 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง
สห. 3.1.2-13 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือ
สห. 3.1.2-14 โครงการนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
สห. 3.1.3-1 แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สห. 3.1.4-1 สรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2557
สห. 3.1.4-2 โครงการเปิดบ้านหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เนื่องในงานทับแก้ววิชาการศิลปากร
ไร้พรมแดน
สห. 3.1.4-3 โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8
สห. 3.1.4-4 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
สห. 3.1.4-5 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือ ปี 2557
สห. 3.1.4-6 โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร
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หมายเลข
สห. 3.1.4-7
สห. 3.1.4-8
สห. 3.1.4-9
สห. 3.1.5-1
สห. 3.1.6-1
สห. 3.1.6-2
สห. 3.1.6-3
สห. 3.1.6-4
สห. 3.1.6-5

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน ปี 4
โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง
โครงการนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
การนาผลประเมินมาปรับปรุงการให้บริการวิชาการ
นิทรรศการ เรื่อง “ต้นฉบับลายมือเขียนศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ” ในการ
จัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ฝ่ายจัดการแสดงละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 และนิทรรศการ และคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายการจัดการแสดงภาคตะวันตก ในการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีร
ราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ประจาปี พ.ศ. 2557
โครงการจัดทา “นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนังใหญ่วัดขนอน มรดกทาง
วัฒนธรรมชาติ”
นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
การศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้
3.1

เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
6

ผลการประเมิน
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการแบบให้เปล่า
2. มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกโครงการ และมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงผลการ
ดาเนินการในปีถัดไป
จุดที่ควรพัฒนา
- มีความร่วมมือในการดาเนินการโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัย/คณะวิชาให้
มากยิ่งขึ้น
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

การดาเนินการ
มี
ไม่มี

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้ องกับวิ สั ย ทั ศน์ ของคณะ สถาบั น รวมทั้ ง สอดคล้ องกับ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลั กษณ์ ข องคณะ และพั ฒนาไปสู่ แผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ นและแผนปฏิบั ติ การ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ย งที่ เกิด จากปัจ จัย ภายนอก หรือปัจ จัยที่ ไม่ สามารถควบคุมได้ ที่ส่ งผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับพั นธกิ จและพั ฒนาการของคณะที่ ได้ ปรับให้ การด าเนิ นงานด้ านการ
ประกันคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

2
3
4

5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

::6
: 5
: 6

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5










คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินการจัดทา SWOT
Analysis (สห. 5.1.1-1) และนาผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานัก
หอสมุ ดกลาง มหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร พ.ศ. 2556 – 2560 (สห. 5.1.1-2) ขึ้ น โดยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บแผน
ยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย (สห. 5.1.1-3) มีการกาหนดค่าเป้า หมายและตัว ชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์
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(สห. 5.1.1-4) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่ว ยงานในสั งกัด (สห. 5.1.1-5) มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของส านั กหอสมุด กลาง (สห. 5.1.1-6) และแผนปฏิบั ติการประจาปีของแต่ ล ะหอสมุ ด
(สห. 5.1.1-7) รวมทั้งมี การจั ดทาโครงการ/กิจกรรมประจาปี ที่ส อดคล้ องกั บแผนยุ ทธศาสตร์ของส านั ก
หอสมุดกลาง (สห. 5.1.1-8) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 – 2560 ของสานักหอสมุดกลาง
(สห. 5.1.1-9) และมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ (สห. 5.1.1-10) ทาหน้าที่
ในการประเมินผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สห. 5.1.1-11) เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
เพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุงงานในปีต่อไป (สห. 5.1.1-12)
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ย ง ส านั กหอสมุด กลางมี การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
(สห. 5.1.2-1) เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจาเดือน (สห. 5.1.2-2) คณะกรรมการฯ ได้มีการดาเนินการ
วิเคราะห์ และระบุ ปัจ จั ย เสี่ย งที่หน่ ว ยงานในสานักหอสมุดกลางส่ งมายังคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง
(สห. 5.1.2-3) และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(สห. 5.1.2-4) และให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นเพื่อนาไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (สห. 5.1.2-5)
จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมในการดาเนินการลดความเสี่ยง (สห. 5.1.2-6) ซึ่งมีดาเนินการตามแผนในโครงการต่างๆ
เช่น โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สห. 5.1.2-7) โครงการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความ
ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและเชื้อราภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557” (สห. 5.1.2-8)
โครงการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
ปี 2557” (สห. 5.1.2-9) โครงการ maintenance ระบบปรับ อากาศ ของหอสมุ ดวิ ทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี(สห. 5.1.2-10) เป็นต้น มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมในรอบ 6 เดือน เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.2-11) มีการจัดทารายงานผลโครงการบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558 เมื่อดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว (สห. 5.1.2-12)
ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สานักหอสมุดกลางดาเนินการบริหารงานโดยการยึด
หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีการปฏิบัติงานมุ่งเน้นประสิทธิผลเพื่อ ให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รั บ งบประมาณมาดาเนิ นการ (สห. 5.1.3-1) มีการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปีของสานักหอสมุดกลาง เพื่อนาผลมาปรับปรุงการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (สห. 5.1.3-2)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินงานยึด
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการให้บริการไปสู่ระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งได้เริ่มดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาตั้งแต่ปี 2538
ด้วยการจัดซื้อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC มาดาเนินการในหอสมุดสาขา วังท่าพระ และ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีลักษณะเป็นแบบ Text mode จากัดจานวนการเข้าถึงของผู้ใช้ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 3 หอสมุดร่วมกัน ปี 2544 สานัก
หอสมุดกลางได้ปรั บเปลี่ย นระบบห้ องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบ Millennium ที่มีการทางานแบบ Graphic
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mode ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอเว็บไซต์ของหอสมุดอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ ต่อมาปี
2557 ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ Sierra เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางานบน Cloud computing
และสามารถทางานร่วมกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเชื่อมต่อกับ Social Network อื่นๆ เช่น Facebook
Twitter ได้ด้วย ซึ่งมีความทันสมัย ได้มาตรฐาน สะดวกและง่ายต่อการใช้ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้นา
ระบบดังกล่าวมาใช้ ทาให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย (สห. 5.1.3-3)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สานักหอสมุดกลางสามารถดาเนินการให้บริการต่าง ๆ
ตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างได้อย่างเหมาะสม โดยได้จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการของสานักหอสมุดกลางอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สห. 5.1.3-4) เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การให้การบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (สห.5.1.3.5)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สานักหอสมุดกลางได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ (สห. 5.1.3-6)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) สานักหอสมุดกลาง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความโปร่งใสโดยใช้การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ (สห. 5.1.3-7) ที่ดาเนินการอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย มีการดาเนินการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
เป็ นไปตามขั้น ตอนตามกฎและระเบีย บทางด้านการเงินและพัส ดุ (สห. 5.1.3-8) มีการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาเดือน (สห. 5.1.3-9) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่ างเปิดเผยในวง
กว้างผ่านเว็บไซต์ของสานักหอสมุดกลาง www.lib.su.ac.th
มีช่องทางติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล
เฟสบุ๊คส์ บล็อก เป็นต้น (สห. 5.1.3-10)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) สานักหอสมุดกลางได้จัดทากล่องรับข้อเสนอแนะ/ผ่านทาง
อีเมล/ระบบ OPAC (สห. 5.1.3-11) ไว้ให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการพัฒนาสานักหอสมุดกลาง มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง จากบุคคลภายนอก จานวน 5 คน (สห. 5.1.3-12) ซึ่งเป็น
ตัวแทนมาจากคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมกาหนดนโยบายในการดาเนินการและพัฒนา
สานักหอสมุดกลาง มีการแต่งตั้ง นายประพฤติ อรรฆธน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จังหวัดนครปฐม และ
ประธานชมรมผู้ ป ระกอบการอาหารโต๊ ะ จี น จั ง หวั ด นครปฐม เป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการบริ ห า รงานและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนางานของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.3-13) มีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์
ญาณวิทย์ กุญ แจทอง และพระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิตวิชรวุฑโฒ) เจ้าอาวาสวัดขนอน เป็นที่ปรึกษาการ
จัดทา “หนังสือหนังใหญ่วัดขนอน” (สห. 5.1.3-14) และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
เป็น ที่ปรึ กษาจัดทาหนั งสือ “วัน เวลา ต้นกล้ า เติบโต 50 ปี ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”
(สห. 5.1.3-15)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) สานักหอสมุดกลาง ใช้หลักการกระจายอานาจใน
การบริ ห ารงาน โดยมีการมอบอานาจให้ ร องผู้ อานวยการฯ หั ว หน้า หอสมุด เลขานุ การ และประธาน
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีอานาจในการวางแผนการดาเนินงาน และปฏิบัติงานตามแผน และสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ (สห. 5.1.3-16)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สานักหอสมุดกลาง มีการบริหารราชการโดยยึด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลัง
และพัสดุ (สห. 5.1.3-17) การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปีของบุคลากรในสังกัด (สห. 5.1.3-18) เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity) สานักหอสมุดกลางได้ให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอ
ภาคกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ชายหรื อหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา และอื่นๆ ตาม
ระเบียบการใช้หอสมุดได้กาหนดไว้ (สห. 5.1.3-19)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การดาเนินงานของสานักหอสมุดกลางใช้วิธีการ
มุ่งเน้นฉันทามติ โดยในแต่ละเดือนจะมีการประชุมประจาเดือนของสานักหอสมุดกลางซึ่งจะมีตัวแทนจากทุก
หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ร่วมเสนอข้อคิดเห็น และตัดสินใจร่วมกัน (สห. 5.1.3-20)
ด้านการจัดการความรู้ สานักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการการจัดการความรู้ (สห. 5.1.4-1) เพื่อ
ดาเนินการวางแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกาหนดประเด็นความรู้เพื่อถอดบทเรียน
หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นการวิจัย จานวน 2 เรื่อง
ได้แก่ การวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้การให้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ในสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร” (สห. 5.1.4-2) และการวิจัยเรื่อง “การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในกิจกรรมนาชม
ห้องสมุดสาหรับนักศึกษาใหม่ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ” (สห. 5.1.4-3) โดยมีการเผยแพร่
งานวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุม PULINET วิชาการครั้งที่ 5 (สห. 5.1.4-4) รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ใน
website ของหอสมุดต่างๆ เช่น หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการจัดกิจกรรม “โครงการถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อน
ร่วมงาน” (Knowledge Sharing <http://www.thapra.lib.su.ac.th/m-talk/>) หอสมุด พระราชวังสนาม
จั น ท ร์ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ด้ ว ย ก า ร ใ ห้ บุ ค ล า ก ร เ ขี ย น เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ น เ ว็ บ บ ล็ อ ก
(http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/) และมีการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ จากประสบการณ์การ
ทางานของบุคลากรเผยแพร่ให้บุคลากรได้ประยุกต์ใช้ (http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php
/km/snc-library-km-publication) ส่วนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แบ่งปันความรู้เอกสาร และเผยแพร่เอกสารการประชุม/สัมมนา/อบรม ที่บุคลากรเข้าร่วม โดยแบ่งปัน
ในกลุ่มเฟชบุ๊ค “SUP Community” (สห. 5.1.4-5) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้
(Tacit Knowledge) คิดแบบนางกาญจนา สุคนธมณี” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 (สห. 5.1.4-6) และการ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุ คลากรสานักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 และวันที่ 2
กรกฎาคม 2558 โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ประเด็น ได้แก่ งานบริการสารสนเทศ/สารสนเทศ
อิเล็ ก ทรอนิ กส์ และงานบริ การยื ม -คื น เพื่อให้ บุค ลากรของส านั กหอสมุด กลางได้ ร่ว มแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน และร่วมกันหาแนวทางสร้างการปฏิบัติงานที่ดีของทั้ง 2 งาน (สห. 5.1.4-7) อีกทั้งยัง
มีก ารจั ดท าแนวปฏิ บั ติ ที่ดี เรื่ อง “การประยุก ต์ ใ ช้ งานแม่ แบบส าหรั บ เว็ บไซด์ ซึ่ งออกแบบด้ ว ยหลั ก การ
Responsive Web Design”ของงานวางแผนและประชาสัมพันธ์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยแพร่ให้กับบุคลากรภายในสานักหอสมุดกลางได้นาไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านเว็บไชด์ (สห. 5.1.4-8)
และแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการลงทะเบียนวารสารใน Serial Control (สห. 5.1.4-9) เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและ
เป็นไปตามมาตรฐาน
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ด้ า นการก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิน งานตามแผนการบริ หารและแผนพั ฒนาบุค ลากรสาย
สนับสนุน นั้น สานักหอสมุดกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สห. 5.1.5-1) มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง (สห. 5.1.5-2) เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5-3) รวมทั้งกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ มีการดาเนินการให้บุคลากรแต่ละคนจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) (สห. 5.1.5-4) เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน มีการจัดทาเส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากร (Training Road Map) (สห. 5.1.5-5)
เพื่อเป็นการวางหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน มีการจัดสัมมนาบุคลากรประจาปี 2558 ในหัวข้อ
“มุ ม มอง 360 องศากั บ การสร้ า งนวั ต กรรมส านั ก หอสมุ ด กลาง เมื่ อ วั น ที่ 8 -9 มกราคม 2558 ณ
ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (สห. 5.1.5-6) เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสรับฟังผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารสานักหอสมุดกลาง เป้าหมายและแผนการดาเนินการของสานักหอสมุดกลาง ซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ นกับ ผู้ บริ ห ารโดยตรง และให้ คณะกรรมการแต่ล ะชุดของสานักหอสมุดกลาง รายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี รวมทั้งแผนงานที่จะดาเนินการในปีถัดไปให้บุคลากรทราบ นอกจากนี้ยังได้รับฟังแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมงานห้องสมุดจากวิทยากรเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอีก
ด้วย มีการจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ ประจาปี 2558 เรื่อง “การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการ
สื่อสารที่ดีขององค์กร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 5.1.5-7) เพื่อ
เสริ มสร้ างทัก ษะด้ า นมนุ ษยสั มพั น ธ์แ ละการสื่ อ สารที่ดี ให้ กับบุ คลากรของส านัก หอสมุ ดกลาง มี การจั ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสถาบันของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 (สห. 5.1.5-8) ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สานักหอสมุดกลาง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา เป็น
วิทยากร ทาให้สานักหอสมุดกลาง มีโครงร่างงานวิจัยสถาบัน (โครงการชุด) จานวน 3 เรื่อง ดังนี้ โครงการ
ย่อยที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิ ลปากร โครงการย่อยที่ 2 การวิจัย
และพัฒนาการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สห. 5.1.5-9) และร่วมกับคณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักหอสมุดกลาง จัดโครงการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง ปี 2558 เรื่อง บริการสารสนเทศ/สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และ
การบริ การยื ม -คื น (สห. 5.1.5-10) นอกจากนี้ยั งมี การประเมิน ผลโครงการต่ างๆ (สห. 5.1.5-11) ที่ไ ด้
ดาเนินการไปแล้วเสนอผู้บริหารและบุคลากรทราบ หากมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคณะกรรมการฯ จะนามา
หารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
การด าเนินงานด้ า นการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานหอสมุดกลาง มีการ
ประกาศนโยบายคุณภาพ (สห. 5.1.6-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ (สห. 5.1.6-2) เพื่อทา
หน้าที่วางแผน ดาเนินการ และติดตามผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสานักหอสมุดกลางให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อติดตามผล
การดาเนินการประกันคุณภาพตามกาหนดการประจาปี (สห. 5.1.6-3) มีการจัดทาแผนการดาเนินงานประกัน
คุณภาพประจาปี พ.ศ. 2557 (สห. 5.1.6-4) มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ (สห. 5.1.6-5) มีการนา
ระบบประกัน คุณภาพเป็น ส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานตามปกติ โดยการนาระบบ PDCA มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักหอสมุดกลาง โดยแต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการ
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ปฏิบั ติง านตามแผน มี การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิบั ติง านตามแผน (สห. 5.1.6-6) มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการประจ าเดื อ นของส านั ก หอสมุ ด กลางเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบผ ลการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.6-7) รวมทั้งมีการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปี (สห. 5.1.6-8) เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงานในปีถัดไป
นอกจากนี้ ยังมีการทาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร” (สห. 5.1.6-9) เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
ส านั ก หอสมุ ด กลาง พร้ อ มทั้ ง ได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ บุ ค คลภายในและภายนอกเพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไป
(สห. 5.1.6-10)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สห. 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(หน้า 17-28)
สห. 5.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(หน้า 29-43)
สห. 5.1.1-3 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(หน้า 45)
สห. 5.1.1-4 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ภาคผนวก)
สห. 5.1.1-5 SUCentral LibShip
สห. 5.1.1-6 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สห. 5.1.1-7 แผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละหอสมุด
สห. 5.1.1-8 โครงการประจาปีงบประมาณ 2557
สห. 5.1.1-9 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 – 2560 ของสานักหอสมุดกลาง
สห. 5.1.1-10 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
สห. 5.1.1-11 รายงานการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สห. 5.1.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.4 เรื่อง ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานัก
หอสมุดกลาง ประจาปีงบประมาณ 2557
สห. 5.1.2-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สห. 5.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สห. 5.1.2-3 แผนการบริหารความเสี่ยง (หน้า 6-26)
สห. 5.1.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.3 เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง สานักหอสมุดกลาง
ประจาปีงบประมาณ 2558
สห. 5.1.2-5 แผนการบริหารความเสี่ยง (หน้า 27-30)
สห. 5.1.2-6 แผนการบริหารความเสี่ยง (หน้า 31-46)
สห. 5.1.2-7 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หน้า 75
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หมายเลข
สห. 5.1.2-8
สห. 5.1.2-9
สห. 5.1.2-10
สห. 5.1.2-11
สห. 5.1.2-12
สห. 5.1.3-1
สห. 5.1.3-2
สห. 5.1.3-3
สห. 5.1.3-4
สห. 5.1.3-5
สห. 5.1.3-6
สห. 5.1.3-7
สห. 5.1.3-8
สห. 5.1.3-9
สห. 5.1.3-10
สห. 5.1.3-11
สห. 5.1.3-12
สห. 5.1.3-13
สห. 5.1.3-14
สห. 5.1.3-15
สห. 5.1.3-16
สห. 5.1.3-17
สห. 5.1.3.18
สห. 5.1.3-19
สห. 5.1.3-20
สห. 5.1.4-1
สห. 5.1.4-2
สห. 5.1.4-3
สห. 5.1.4-4

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยจากฝุ่นละอองและเชื้อรา
ภายในอาคารหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557”
โครงการ “การจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ ปี 2557”
โครงการ maintenance ระบบปรับอากาศของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18
มีนาคม 2558 วาระที่ 3.4 สรุปการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปี 2557 และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2558 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลโครงการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2558
แผน-รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2557
การประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สานักหอสมุดกลาง
การทางานของระบบ Sierra
รายงานการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักหอสมุดกลาง
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินงานทางการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนของสานักหอสมุดกลาง
วาระการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ และจากเงินงบประมาณ
ช่องทางติดต่อทาง website, โทรศัพท์, e-Mail, Facebook, Blog
กล่องรับความคิดเห็นผ่านระบบ OPAC / ผ่านทาง e-Mail
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านบริหารงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนางานของ
สานักงานหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดทาหนังสือหนังใหญ่วัดขนอน
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดทาหนังสือ 50 ปี สานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ระเบียบการใช้หอสมุด
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
งานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”
งานวิจัย เรื่อง “การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในกิจกรรมนาชมห้องสมุดสาหรับ
นักศึกษาใหม่ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หน้า 76
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หมายเลข
สห. 5.1.4-5
สห. 5.1.4-6
สห. 5.1.4-7

สห. 5.1.4-8
สห. 5.1.4-9
สห. 5.1.5-1
สห. 5.1.5-2
สห. 5.1.5-3
สห. 5.1.5-4
สห. 5.1.5-5
สห. 5.1.5-6
สห. 5.1.5-7
สห. 5.1.5-8
สห. 5.1.5-9
สห. 5.1.5-10
สห. 5.1.5-11
สห. 5.1.6-1
สห. 5.1.6-2
สห. 5.1.6-3
สห. 5.1.6-4
สห. 5.1.6-5
สห. 5.1.6-6

รายการเอกสารหลักฐาน
หน้า webpage KM ของหอสมุด 3 วิทยาเขต
โครงการการจัดกิจกรรม “การจัดการความรู้ (Tacit Knowledge)
คิดแบบนางกาญจนา สุคนธมณี”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสานักหอสมุดกลาง และรายงานการ
ประเมินโครงการ
- งานบริการสารสนเทศ/สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- งานบริการยืม-คืน
แนวปฏิบัติที่ดีในการประยุกต์ใช้งานแม่แบบสาหรับเว็บไซด์ซึ่งออกแบบด้วยหลักการ
Responsive Web Design
แนวปฏิบัติที่ดีสาหรับการลงทะเบียนวารสารใน Serial Control
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจาปี พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปี
พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
เส้นทางการฝึกอบรมของบุคลากร (Training Road Map)
โครงการจัดสัมมนาบุคลากรประจาปี ในหัวข้อ “มุมมอง 360 องศากับการสร้าง
นวัตกรรมสานักหอสมุดกลาง
โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
ขององค์กร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสถาบันของสานัก
หอสมุดกลาง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา
โครงร่างงานวิจัยสถาบัน ของสานักหอสมุดกลาง
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสานักหอสมุดกลาง เรื่อง บริการสารสนเทศ/สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และการบริการยืม-คืน
รายงานการการประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานักหอสมุดกลาง
นโยบายคุณภาพของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปี พ.ศ. 2557
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2557 และการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปี 2557 (หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หน้า 77
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หมายเลข
สห. 5.1.6-7
สห. 5.1.6-8
สห. 5.1.6-9
สห. 5.1.6-10

รายการเอกสารหลักฐาน
วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจาปี พ.ศ. 2557 (หอสมุด พระราชวังสนาม
จันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร)
รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”
การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน Website และเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้
5.1

เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
6

ผลการประเมิน
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งาน การปฏิ บั ติ ง านตามแผน มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน
2. มีคณะกรรมการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู้ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
3. มีการทาวิจัยเพื่อจัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยนามาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ในตัวบุคคล
ภายในหน่วยงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรระยะกลาง และระยะยาว
2. แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งควรมีก ารเพิ่ มเติ มเรื่อ งของการปฏิบั ติง านหลั ก ที่มี ความเสี่ ยงสู ง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง และพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจาหน่าย การทาลาย เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระดับความพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ
สังคม การชี้นาสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม
รอบระยะเวลา : รอบปีการศึกษา (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:: 4.09
: 3.51
: 4.50

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 4.09
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 4.50

คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด
โดยใช้แบบสอบถาม (สห. 6.1.4-1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีประเด็นคาถามครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
4. ด้านกายภาพที่เหมาะสม
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
7. ด้านการประชาสัมพันธ์
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โดยดาเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้บริการโดยตรงที่เข้าใช้ทั้ง 4 แห่ง คือ หอสมุดสาขา วังท่าพระ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามเป็นตัวแทนที่ดีในการตอบคาถามเพราะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าใช้หอสมุด
จริ ง โดยท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ปี ก ารศึ ก ษาละ 2 รอบ ระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม -ตุ ล าคม 2557 (รอบที่ 1)
(สห. 6.1.4-2) และระหว่างเดือนธัน วาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 (รอบที่ 2) (สห. 6.1.4-3) มีผ ลการ
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน รอบที่ 1 อยู่ที่ระดับ 4.04 และรอบที่ 2 อยู่ที่
ระดับ 4.12
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ที่ระดับ 4.09 พร้อมทั้งทาการวิเคราะห์แยกทั้ง 4 แห่ง
เพื่อการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการได้ตรงตามบริบทของแต่ละแห่ง (สห. 6.1.4-4) โดยนาเสนอ
เข้าที่ประชุมประจาเดือน ของสานักหอสมุดกลาง (สห. 6.1.4-5) และที่ประชุม คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สห. 6.1.4-6) นอกจากนี้มีการนาเสนอเพื่อให้บุคลากรในองค์กรรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจและ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนางานของแต่ละแห่งในการสัมมนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2558 ในเรื่ อง
“มุมมอง 360 องศา กับการสร้างนวัตกรรม ในงานหอสมุด” ในวันที่ 8-9 มกราคม 2558 (สห. 6.1.4-7) ดังนี้
รอบที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2557)
ประเด็นการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)
สนามจันทร์ วังท่าพระ เพชรบุรี
จดหมายเหตุ
กร ะ บ วนกา ร ขั้ น ต อนกา ร
4.13
4.37
4.13
4.00
ให้บริการ
บุคลากรของห้องสมุด
4.09
4.57
4.11
4.08
สิงอานวยความสะดวกที่จาเป็น
3.97
4.18
3.82
3.87
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.96
4.09
3.63
4.00
รวมคุณภาพการให้บริการ
4.04
4.30
3.92
3.99

ค่าเฉลี่ย
รวม

ระดับ

4.16

มาก

4.21
3.96
3.92

มาก
มาก
มาก

4.06

มาก

ค่าเฉลี่ย
รวม

ระดับ

4.17

มาก

4.35
3.97
3.98

มาก
มาก
มาก

4.12

มาก

รอบที่ 2 (ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)
ประเด็นการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)
สนามจันทร์ วังท่าพระ เพชรบุรี
จดหมายเหตุ
กร ะ บ วนกา ร ขั้ น ต อนกา ร
4.24
4.21
4.22
4.00
ให้บริการ
บุคลากรของห้องสมุด
4.25
4.45
4.13
4.56
สิงอานวยความสะดวกที่จาเป็น
4.03
4.02
3.87
3.96
ทรัพยากรสารสนเทศ
3.96
4.06
3.88
4.00
รวมคุณภาพการให้บริการ
4.12
4.19
4.03
4.13

รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สห. 6.1.4-1 ตัวอย่างแบบสอบถาม
สห. 6.1.4-2 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1
(สิงหาคม – ตุลาคม 2557)
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หมายเลข
สห. 6.1.4-3
สห. 6.1.4-4

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2
(ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

สห. 6.1.4-5

รายงานการประชุมประจาเดือน ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

สห. 6.1.4-6

มติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558

สห. 6.1.4-7

ภาพการสัมมนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2558
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ การบริ ก ารอนามั ย และการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

2
3

4
5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

::5
:4
:5

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

การดาเนินการ
มี
ไม่มี







คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ได้ดาเนินการจัดทาห้อง Study room ทั้งห้องเดี่ยว และห้องกลุ่ม
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สห. 6.2.1-1) มีสถานที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ทั้งที่
เป็ น ที่นั่งส าหรั บ กลุ่มและเฉพาะบุ คคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว) (สห. 6.2.1-2) นอกจากนี้ห อสมุดยังได้จัดพื้นที่ให้
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นักศึกษาสาหรับนั่งอ่านหนังสือและทากิจกรรมอื่นๆ ภายนอกอาคารหอสมุด (สห. 6.2.1-3) มีห้องโสตทัศน
ศึกษาพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ไว้ให้บริการ (สห. 6.2.1-4) และมีบริการจุดเชื่อมต่อ Wireless
Connection Network (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) ภายในห้องสมุดเพื่อรองรับสาหรับผู้ที่นาเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นตั ว มาใช้ (สห. 6.2.1-5)รวมทั้ ง ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กั บ ส านั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้พื้นที่ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ จัดเป็นศูนย์การเรีย นรู้และ
บริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (GOALS) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ผล (Printer) ในการพิมพ์ผลงานวิจัย หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ
(สห.6.2.1-6)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการจัดบริการที่นั่งอ่านทั้งที่เป็นที่นั่งกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว)
(สห. 6.2.1-7) ห้องบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับใช้สืบค้นและพิมพ์ผลข้อมูลผ่านบริการ
เครื่องพิมพ์ผลข้อมูล (Printer) และบริการจุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (จุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) ภายในหอสมุดเพื่อรองรับผู้นาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ (สห. 6.2.1-8) มีการ
ให้บริการสื่อโสตทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ที่นั่งชมสื่อโสตทัศน์รายบุคคลและรายกลุ่ม
(สห. 6.2.1-9) นอกจากนี้หอสมุดสาขา วังท่าพระได้ร่วมมือกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ใช้พื้นที่โถง
ล่าง อาคารหอประชุมสาหรับเป็นที่นั่งอ่านหนังสือและจัดกิจกรรมโครงการ “แบ่งปันกันอ่าน” เพื่อให้ผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ (สห. 6.2.1-10)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ดาเนินการจัดบริการด้านกายภาพในรูปแบบการจัดเป็น
ห้ อ งสมุ ดมี ชี วิต มี พื้ น ที่ ใ ห้ นั กศึ ก ษาได้พั กผ่ อ น สามารถรับ ประทานอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม พูด คุ ยและ
ปรึกษาหารือ (ชั้น 1) (สห. 6.2.1-11) และจัดบริการพื้นที่สาหรับการศึกษา ค้นคว้าที่งดใช้เสียง และห้าม
รับประทานอาหาร โดยจัดให้มีที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด ที่นั่งศึกษาเป็นกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว)
(สห. 6.2.1-12) มีบริ การห้ องประชุมกลุ่ มย่อยจานวน 4 ห้ อง และห้ องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งมีอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์สาหรับรองรับเป็นห้องฝึกอบรม/สัมมนา (สห. 6.2.1-13) มีบริการโสตทัศนศึกษาพร้อมอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย (สห.
6.2.1-14) มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต จานวน 36 เครื่อง (ชั้น 1) และยังมีบริการจุด
เชื่อมต่อ Wireless Connection Network ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 ชั้นของหอสมุดเพื่อรองรับสาหรับผู้ที่นา
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในห้องสมุดอีกด้วย (สห. 6.2.1-15) รวมทั้งมีพื้นที่จัดแสดงผลงานนักศึกษา ณ
บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ ชั้น 2 (สห. 6.2.1-16)
หอจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ได้ มี ก ารจั ด ที่ นั่ ง ส าหรั บ อ่ า นหนั ง สื อ และคอมพิ ว เตอร์
ให้บริการสาหรับสืบค้นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกด้วย (สห. 6.2.1-17)
สาหรับการมีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหาร และสนามกีฬา นั้นสานักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกในด้านการลงทะเบียน
โดยเชื่อมโยงข้อมู ล สมาชิกห้ องสมุดของนั กศึกษากับงานทะเบียนของมหาวิ ทยาลั ย ผ่ านระบบเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถนาบัตรประจาตัวนักศึกษา มาใช้บริการยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดได้ โดยไม่ต้องมาทาบัตรสมาชิกห้ องสมุดอี กครั้ง (สห. 6.2.2-1) กรณีนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีบัตร
ประจาตัวนักศึกษา ก็สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ โดยหอสมุดจะทาการตรวจสอบรายชื่อ
หรือข้อมูลนักศึกษาจากระบบงานทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน (สห. 6.2.2-2) เพื่อเป็นการ
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หน้า 83
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

อานวยความสะดวกในการคืนหนังสือนอกเวลาทาการของหอสมุด หอสมุดได้จัดให้มีตู้รับคืนหนังสือเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการคืนหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ เช่น หน้าอาคารหอสมุด หอพักนักศึกษา อาคารเรียนรวม เป็นต้น
(สห. 6.2.2-3) นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการน้าดื่มสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้านขายกาแฟและเบอเกอรี่
มุมพักผ่อน ห้องสุขา ห้องละหมาด ไว้ให้บริการอีกด้วย (สห. 6.2.2-4)
ด้านการมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น สานักหอสมุดกลางมีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดเตรียมความพร้อม
สาหรับอุปกรณ์ดับเพลิงหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น (สห. 6.2.3-1) มีทางหนีไฟ (สห. 6.2.3-2) มีกล้องวงจรปิด
ภายในหอสมุ ด เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อในการตรวจสอบรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ แก่ ท รั พ ย์ สิ น และผู้ ใช้ บ ริ ก าร
(สห. 6.2.3-3) ภายนอกอาคารหอสมุดได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรวจ
ความเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด (สห. 6.2.3-4) มีเครื่องฟอกอากาศ เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ
(สห. 6.2.3-5)
มีการด าเนินการประเมิน คุณ ภาพของบริการที่ครอบคลุมการให้บริ การทั้ง 3 ด้า น ได้แก่ ด้าน
กายภาพที่เหมาะสม ด้านบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น และด้านการมีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัย ปีละ 2 รอบ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ (สห. 6.2.4-1) และ (สห. 6.2.4-2)
รอบที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2557)
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็น
3. ด้ า นระบบสาธารณู ป โภค
และรักษาความปลอดภัย
รวมคุณภาพการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย ระดับ
(แยกตามวิทยาเขต)
รวม
สนาม
วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมายเหตุ
จันทร์
3.92
4.02
3.86
4.06
3.97 มาก
3.97
4.18
3.82
3.87
3.96 มาก
4.06

4.12

3.93

3.98

4.02

มาก

3.98

4.11

3.87

3.97

3.98

มาก
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รอบที่ 2 (ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็น
3. ด้ า นระบบสาธารณู ป โภค
และรักษาความปลอดภัย
รวมคุณภาพการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ค่าเฉลี่ย ระดับ
(แยกตามวิทยาเขต)
รวม
สนาม
วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมายเหตุ
จันทร์
3.99
4.10
3.89
4.00
4.00 มาก
4.03
4.02
3.87
3.96
3.97 มาก
4.05

4.07

3.89

3.98

4.00

มาก

4.02

4.06

3.91

3.98

3.99

มาก

สานักหอสมุดกลางมี การดาเนินการนาผลจากการประเมินคุณภาพการให้บริการมาปรับปรุงและ
พัฒนางานบริการให้ดีขึ้น ดังนี้ (สห. 6.2.5-1)
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงด้านต่างๆ ดังนี้ การจัดที่นั่งเสริมให้
ในช่วงใกล้สอบ สารวจตู้น้าดื่มให้มีน้าดื่มที่เย็นตลอดเวลารวมทั้งมีถ้วยน้าให้เพียงพอ การติดตั้งพัดลมในห้องน้า
และเปิ ดบริ ก ารให้ ร วดเร็ ว หลั ง จากท าความสะอาดแล้ ว การจัดเรีย งหนัง สื อในชั้นให้ ถู กต้อง การทาป้า ย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น (สห. 6.2.5-2)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้ การจัดซื้อหนังใหม่เข้ามา
ทุกเดือนและนามาแสดงที่มุมหนังใหม่ ทาป้ายประชาสัมพันธ์ลดการใช้เสียง เป็นต้น (สห. 6.2.5-3)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงด้านต่างๆ ดังนี้ การเพิ่ม
จานวนจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi การปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อย ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่าน ติดตั้งตารางตรวจสอบความ
พร้อมการใช้ถึงดับเพลิง อัพเดทเว็บไซด์ และเผยแพร่ข่าวสารของหอสมุดผ่าน Social media อย่างสม่าเสมอ
เป็นต้น (สห. 6.2.5-4)
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการสารวจความพึงพอต่อการให้บริการผลของการสารวจ
อยู่ในระดับพอใจมากทั้งภาพรวมและรายข้อ ดังนั้นหอจดหมายเหตุฯ จะรักษามาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป และจะพัฒนาวิธีการให้บริการใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใ ช้พึ่งพอใจในระดับมากที่สุดต่อไป
(สห. 6.2.5-5)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สห. 6.2.1-1
สห. 6.2.1-2
สห. 6.2.1-3
สห. 6.2.1-4

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพถ่ายห้อง Study Room และบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้ห้อง Study Room
(พระราชวังสนามจันทร์)
ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือสาหรับกลุ่ม/รายบุคคล (พระราชวังสนามจันทร์)
ภาพถ่ายที่นั่งอ่านและทากิจกรรมภายนอกอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์)
ภาพถ่ายห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมสื่อการเรียนการสอน (พระราชวังสนามจันทร์)
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หมายเลข
สห. 6.2.1-5
สห. 6.2.1-6
สห. 6.2.1-7
สห. 6.2.1-8
สห. 6.2.1-9
สห. 6.2.1-10
สห. 6.2.1-11
สห. 6.2.1-12
สห. 6.2.1-13
สห. 6.2.1-14
สห. 6.2.1-15
สห. 6.2.1-16
สห. 6.2.1-17
สห. 6.2.2-1
สห. 6.2.2-2
สห. 6.2.2-3
สห. 6.2.2-4
สห. 6.2.3-1
สห. 6.2.3-2
สห. 6.2.3-3
สห. 6.2.3-4
สห. 6.2.3-5
สห. 6.2.4-1
สห. 6.2.4-2
สห. 6.2.5-1
สห. 6.2.5-2
สห. 6.2.5-3
สห. 6.2.5-4
สห. 6.2.5-5

รายการเอกสารหลักฐาน
จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (พระราชวังสนามจันทร์)
รายชื่อนักศึกษาเข้าใช้บริการศูนย์ GOALS
ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือสาหรับกลุ่ม/รายบุคคล (วังท่าพระ)
ภาพถ่ายการให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ผล และ จุดเชื่อมต่อ Wireless
Connection Network (วังท่าพระ)
ภาพถ่ายห้องฉายสื่อภาพยนตร์ (วังท่าพระ)
ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือ ในโครงการ “แบ่งปันกันอ่าน”
ภาพถ่ายการให้บริการบริเวณชั้น 1 ห้องสมุดมีชีวิต
(วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ภาพถ่ายการให้บริการโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ภาพถ่ายห้องประชุมย่อย และห้องประชุมใหญ่ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ภาพถ่ายห้องฉายสื่อภาพยนตร์ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
พื้นที่จัดนิทรรศการชั้น 2 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ให้บริการ (หอจดหมายเหตุฯ)
ระบบเชื่อมโยงกับงานทะเบียนนักศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อกับงานทะเบียนนักศึกษา กรณีที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวนักศึกษา
ภาพถ่ายตู้รับคืนหนังสือ
ภาพถ่ายจุดให้บริการน้าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้านขายกาแฟและเบอเกอรี่
มุมพักผ่อน ห้องสุขา
ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาพถ่ายทางหนีไฟ
ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด
จุดเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายเครื่องฟอกอากาศ
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1
(สิงหาคม – ตุลาคม 2557)
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2
(ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558)
เอกสารการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กุมภาพันธ์ 2558)
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุดสาขาวังท่าพระ
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
การพัฒนาคุณภาพบริการ หอจดหมายเหตุศิลปากร
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
ข้อ
1
2
3
4
5

เกณฑ์มาตรฐาน
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 1 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 2 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 3 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 4 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 5 บริการ หรือมากกว่า

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

::5
:4
:5

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี





คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มีการดาเนินการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ใช้บริการอย่างหลากหลาย จานวน 18
บริการ ดังนี้
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 3 บริการ ได้แก่
1. โครงการ “Customer Delight ประจาปี 2557” (สห. 6.3.5-1) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรม “Audio must go on” เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการยืมโสตทัศนวัสดุ ซึ่งมี
การยื ม น้ อยมาก และเป็ น การกระตุ้น ให้ ผู้ ใช้ บริก ารเกิ ดความสนใจในโสตทั ศนวัส ดุที่มี บริ การในหอสมุ ด
(สห. 6.3.5-2)
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- กิจกรรม “Customer Premium” เป็นการให้บริการถุงพลาสติกสาหรับใส่หนังสือให้กับ
ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือคราวละมากๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังป้องกันหนังสือไม่ให้
หล่นหาย หรือเปียกน้าได้ นอกจากนี้ ยังให้บริการร่มแก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่เกิดฝนตก (สห. 6.3.5-3)
- กิจกรรม “The Champ” เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ใช้ยืมหนังสือได้ไม่อั้น (No limit) ในช่วง
ระหว่างปิดภาคการศึกษา และกิจกรรมยอดนักอ่าน โดยเป็นการให้รางวัลแก่ผู้ใช้บริการที่มีการอ่านหนังสือ
มากที่สุดในปีนั้น (สห. 6.3.5-4)
- กิจกรรม “Information showcase” เป็นการทาบรรณนิทัศน์และแสดงหนังสือใหม่ให้กับ
ผู้ใช้บริการเกิดความสนใจ (สห. 6.3.5-5)
- กิจกรรมการ “Library @ place” เป็นการให้บริการการรับคืน -ยืมต่อ ของหนังสือ
ประกอบการสอนนอกสถานที่ ณ คณะวิชาต่างๆ ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (สห. 6.3.5-6)
2. โครงการ “The Link @ SNC ประจาปี 2557” (สห. 6.3.5-7) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรม “Information Literacy” เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การ
บรรยายและสาธิต ScienceDirect in Research Works การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดการบรรณานุกรม การเขียนบรรณานุ กรมและการอ้างอิงตามรูปแบบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2524 การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและการใช้ฐานข้อมูล
ProQuest การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลด้วย One search และการใช้ฐานข้อมูล SCOPUS
(สห. 6.3.5-8)
- กิจกรรม “Liaison Librarian” เป็นการให้บริการการรู้สารสนเทศ นอกสถานที่ให้กับทุก
คณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (สห. 6.3.5-9)
- กิจกรรม “Link on Web” เป็นการให้บริการที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่
หน้าจอหลักของเว็บไซด์ เช่น ท่านถาม-เราตอบ จานวนทรัพยากรสารสนเทศจาแนกตามสาขาวิชา ตัวอย่าง
รายการอ้างอิง/บรรณานุกรมจากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2554 การทารายงานอย่างไรให้ปลอดภัย
จากข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนงานผู้อื่น เป็นต้น (สห. 6.3.5-10)
3. โครงการ Literature Searching for your research (On tour) ระยะที่ 1 เป็นการส่งเสริมการ
รู้สารสนเทศให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของหอสมุด พระราชวังสนาม
จันทร์และเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยแก่นักศึกษารวมทั้งประสานความต้องการของ
นักศึกษาแก่คณะวิชา (สห. 6.3.5-11)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 5 บริการ ได้แก่
4. บริ การให้ ยื มถุงผ้า เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้ ผู้ใช้บริการใส่ ห นังสื อที่ยืมจากห้ องสมุด
ป้ อ งกั น หนั ง สื อ ช ารุ ด เสี ย หาย เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ห นั ง สื อ ให้ ค งสภาพได้ น าน ทั้ ง ยั ง เป็ น การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากถุงผ้าสามารถนากลับมาใช้ได้นานกว่าวัสดุประเภทอื่น โดยผู้ใช้บริการสามารถยืม
ถุงผ้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน (สห. 6.3.5-12)
5. บริการ e-Mail Alert เป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่าน e-Mail โดยหอสมุดจะแจ้งความ
คืบหน้าในการจัดซื้อหนังสือ ผลการจัดซื้อหนังสือ การจองหนังสือ และบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้ประสงค์ผ่านทาง
e-Mail ทาให้ผู้ใช้ทราบและขอรับบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (สห. 6.3.5-13)
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6. บริการ New Media on Touch Screen เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่
หอสมุดได้รับ และเป็นการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่รวมอยู่ในที่เดียวกัน รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (สห. 6.3.5-14)
7. โครงการแบ่งปันกันอ่าน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากร และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สห. 6.3.5-15)
8. โครงการ One Stop Service เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว เพือให้ผู้ใช้บริการ
สามารถยื ม -คืน วั ส ดุ การศึ กษาทุก ประเภทได้ที่ จุด ใดก็ไ ด้ทั้ ง 3 แห่ ง เพื่อ ความสะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น
(สห. 6.3.5-16)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 11 บริการ ได้แก่
9. โครงการ Customer Delight ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจัดหนักจัดเต็มยืม 10 เล่มคืน เปิดเทอม
เป็นบริการที่จัดให้กับนักศึกษาให้สามารถยืมหนังสือในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 โดยยืมหนังสือได้มากกว่า
สิทธิ์การยืมตามปกติ และยังขยายเวลากาหนดคืนโดยสามารถคืนเล่ มได้ในวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 และ
บริ ก ารกล่ อ งยาสามั ญ ประจ าบ้ า น ปลั๊ ก ไฟ ณ เคาน์ เ ตอร์ บริ ก าร เจลล้ า งมื อ ณ บริ เ วณทางเข้ า หอสมุ ด
เคาน์เตอร์บริการ และเครื่องสืบค้น (สห. 6.3.5-17)
10. บริการแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือเสนอซื้อทางโทรศัพท์ /อีเมล์ เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริ การที่
เสนอซื้อหนังสือไว้กับหอสมุด เมื่อดาเนินการทางเทคนิคแล้วจะแจ้งผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมาติดต่อรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนต่อไป (สห. 6.3.5-18)
11. บริการมุมจัดแสดงหนังสือใหม่ เป็นบริการที่นาหนังสือใหม่ทุกเล่มที่ผ่านกระบวนการทางด้าน
เทคนิคมาจัดแสดงไว้ที่มุมหนังสือทั้งหมด และจะหมุนเวียนตามการเข้ามาใหม่ของหนังสือ ทาให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสได้ ใ ช้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ ใหม่ ทุ ก เล่ ม รวมทั้ ง ติ ด ตามหนั ง สื อ ใหม่ ที่ ต นเองได้ เ สนอซื้ อ ไว้ กั บ หอสมุ ด ได้
(สห. 6.3.5-19)
12. บริการมุมส่งเสริมผู้ใช้ เป็นบริการจัดสื่อความรู้ต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ และ
บริ ก ารสารสนเทศในรู ป แบบของบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โดยมี จุ ด มุ ม หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ท รั พ ยากร
สารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนะนาบริการใหม่ๆ ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และทราบ
การให้บริการต่างๆ ของหอสมุดด้วยตนเอง (สห. 6.3.5-20)
13. บริการให้ยืมครุภัณฑ์/สถานที่ เพื่อใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ยืมครุภัณฑ์ไปใช้ภายนอกห้ องสมุด และให้ บริการสถานที่เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ถ่ายทาภาพยนตร์
วิดีทัศน์ และการขอใช้พื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา เป็นต้น โดยนักศึกษาเขียนแบบฟอร์มที่ห้องสมุด
หรือทาบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณะวิชา (สห. 6.3.5-21)
14. โครงการ Book @ van stop (สห. 6.3.5-22) และโครงการปันปันกันอ่าน (สห. 6.3.5-23) เป็น
บริการที่นาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดได้ รับบริจาคไปให้บริการภายนอกห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเป็นการส่งเสริมการอ่านอันเป็นการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
15. โครงการ movie member club เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการยืม
โสตทัศนวัสดุมากกว่าสิทธิ์การยืมและขยายเวลาการคืนให้นานมากกว่าการยืม -คืนปกติ และยังกระตุ้นให้เกิด
การใช้งานโสตทัศนวัสดุให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น (สห. 6.3.5-24)
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16. บริการมุมส่งเสริมการลงทุน SET Corner จัดแสดงหนังสือที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การออม การลงทุน /ตลาดทุน และมีความสอดคล้อง
กับการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ (สห. 6.3.5-25)
17. บริการจาหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย จัดให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาเลือกซื้อของที่ระลึกจากงาน
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ที่หอสมุดฯ (สห. 6.3.5-26)
18. โครงการการรู้สารสนเทศอิเล็ กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่ให้ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน
ฐานข้อมูลของสานักหอสมุดกลางและสอนการจัดการบรรณานุกรม โดยให้บริการที่ให้อาจารย์นักศึกษา และ
บุคลากรทั้งภายในหอสมุดกลาง ให้บริการไปตามคณะวิชาต่างๆ (สห. 6.3.5-27)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สห. 6.3.5-1
สห. 6.3.5-2
สห. 6.3.5-3
สห. 6.3.5-4
สห. 6.3.5-5
สห. 6.3.5-6
สห. 6.3.5-7
สห. 6.3.5-8
สห. 6.3.5-9
สห. 6.3.5-10
สห. 6.3.5-11
สห. 6.3.5-12
สห. 6.3.5-13
สห. 6.3.5-14
สห. 6.3.5-15
สห. 6.3.5-16
สห. 6.3.5-17
สห. 6.3.5-18
สห. 6.3.5-19
สห. 6.3.5-20
สห. 6.3.5-21
สห. 6.3.5-22
สห. 6.3.5-23
สห. 6.3.5-24
สห. 6.3.5-25
สห. 6.3.5-26
สห. 6.3.5-27

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการ “Customer Delight ประจาปี 2557”
กิจกรรม “Audio must go on”
กิจกรรม “Customer Premium”
กิจกรรม “The Champ”
กิจกรรม “Information showcase”
กิจกรรมการ “Library @ place”
โครงการ “The Link @ SNC ประจาปี 2557”
กิจกรรม “Information Literacy”
กิจกรรม “Liaison Librarian”
กิจกรรม “Link on Web”
โครงการ Literature Searching for your research (On tour) ระยะที่ 1
บริการให้ยืมถุงผ้า
บริการ e-mail Alert
บริการ New Media on Touch Screen
โครงการแบ่งปันกันอ่าน
โครงการ One Stop Service
โครงการ Customer Delight
บริการแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือเสนอซื้อทางโทรศัพท์/อีเมล์
บริการมุมจัดแสดงหนังสือใหม่
บริการมุมส่งเสริมผู้ใช้
บริการให้ยืมครุภัณฑ์/สถานที่ เพื่อใช้ในการทากิจกรรมต่างๆ
โครงการ Book @ van stop
โครงการปันปันกันอ่าน
โครงการ movie member club
บริการมุมส่งเสริมการลงทุน SET Corner
บริการจาหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
โครงการการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
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องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
ชนิดของตัวบ่งชี้

ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 3 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 4 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 5 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการ หรือมากกว่า

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

::5
:4
:5

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

การดาเนินการ
มี
ไม่มี






คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มีการดาเนินการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ ผู้ใช้บริการอย่างหลากหลาย เป็น การ
ให้บริการพื้นฐาน จานวน 12 บริการ ได้แก่
1. มีบริการ OPAC เพื่อการสืบค้นข้อมูล (สห. 6.4.5-1)
2. การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์
ของสานักหอสมุดกลาง โดยไม่ต้องนาตัวเล่มหนังสือมาติดต่อที่สานักหอสมุดฯ (สห. 6.4.5-2)
3. การให้บริการเสนอซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักหอสมุดกลาง
(สห. 6.4.5-3)
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4. บริการการสื บค้นทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ One Search ที่สามารถสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุดกลางได้ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล โดยการพิมพ์คาสาคัญเพื่อการสืบค้นเพียงครั้งเดียว
(สห. 6.4.5-4)
5. บริการให้ยืม e-Book ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดกลางมากกว่า 200,000 ชื่อ
เรื่อง ทุกสาขาวิชา โดยสามารถ download ฉบับเต็มเพื่ออ่านทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์ บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Smart Phone (สห. 6.4.5-5)
6. มีบริการสืบค้น Thesis online เป็นการให้บริการตรวจสอบรายชื่อ และ download ดุษฎีนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในระบบออนไลน์ ที่ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศในดุษฎี
นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ได้อย่างอิสระในระบบเปิด (Open Access) สามารถนาไปใช้ในการอ้างอิงหรือต่อยอด
องค์ความรู้ได้ (สห. 6.4.5-6)
7. มีบริการจองหนังสือออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถขอยืมหนังสือ หรือจองหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุด
ทั้งสามวิทยาเขตได้โดยไม่ต้องไปติดต่อด้วยตนเอง หอสมุดที่มีหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการจะดาเนินการส่งตัวเล่ม
มาให้ผู้ใช้บริการ ณ หอสมุดที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์รอรับ (สห. 6.4.5-7)
8. บริการฐานข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการ
ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) หรือเพื่อการอ้างอิง (Cite) ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้บอกรับ และสานักหอสมุดกลาง เป็นผู้บอกรับ นอกจากนี้ยังมี
การจัดหมวดหมู่ของฐานข้อมูลเพื่อให้สะดวกและง่ายแก่การเข้าถึงด้วย ซึ่งได้แก่ (สห. 6.4.5-8)
- ABI/INFORM Complete
- ACM Digital Library
- ACS Publication
- Academic Search Complete
- Artstor
- Britanica Image Quest
- Computers & Applied Sciences Complete
- ebrary
- Education Research Complete
- Emerald
- H.W. Wilson
- IEL/IEEE
- ISI Web of Science
- Jstor
- ProQuest Dissertation
- ScienceDirect
- SpringerLink
- มติชน
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9. บริการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประจาเดือน (New Arrival) ได้แก่ หนังสือใหม่ วารสารใหม่
และภาพยนตร์ใหม่ (สห. 6.4.5-9)
10. บริการ QR Code ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android ผ่าน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย (Su-Wifi) (สห. 6.4.5-10)
11. สานักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Speexx
สาหรับนักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจโดยสามารถขอใช้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองที่หอสมุด (สห. 6.4.5-11)
12. บริการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ทาให้สานัก
หอสมุดกลางสามารถประชาสั มพันธ์บริการ กิจกรรมของสานักหอสมุดกลาง และสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อจาก
ช่องทาง Facebook ของแต่ละแห่งได้โดยตรง ซึ่งได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 6.4.5-12)
นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่แต่ละหอสมุดได้จัดทาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับแต่ละวิทยาเขต จานวน 18 บริการ ดังนี้
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ ดังนี้
1. บริการ link ที่อยู่บนเว็บไซต์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศที่สาคัญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว (สห. 6.4.5-13)
2. บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ โดยแบ่งออกเป็น ข่าว
ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, มุมทั่วไป, สาหรับนักศึกษา, สาหรับอาจารย์/บุคลากร และ Link@SNC (สห. 6.4.5-14)
3. มีช่องทาง ท่านถาม/เราตอบ เพื่อเป็นช่องทางในการตอบคาถามให้กับผู้ ใช้บริการ หรือเป็นคาถาม
ที่พบบ่อย (สห. 6.4.5-15)
4. บริ ก ารเชื่ อมต่ อ กับ ระบบอั กขราวิสุ ท ธิ์ ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ นั กศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบเพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (สห. 6.4.5-16)
5. มี e-Book ทารายงานอย่างไรให้ปลอดภัยจากข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนงานของผู้อื่น ให้ผู้ใช้บริการ
ใช้เป็นแนวทางในการทางานวิจัยได้อย่างมีจริยธรรมและความปลอดภัย (สห. 6.4.5-17)
6. มี e-Book ผลงานของบุคลากร ที่เกิดจากการจัดการความรู้ของบุคลากรในหอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร์ นาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อการแบ่ งปันความรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของบุคลากรของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ (สห. 6.4.5-18)
7. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ที่รวบรวมข้อมูลของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตก คือ นครปฐม
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และราชบุรี ผู้ใช้บริการสามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลช่างชั้นครูเพชรบุรี งานศิลปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชน
กลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น (สห. 6.4.5-19)
8. มัลติมีเดียภาษาไทดา ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ภาษาไทดาได้จากมัลติมิเดียออนไลน์ ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรสานักหอสมุดกลางเป็นผู้จัดทาขึ้น (สห. 6.4.5-20)
9. ฐานข้อมูลจุลสาร ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจุลสาร ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ความหนาไม่เกิน
48 หน้า หรือเป็นแผ่นพับ ไม่เหมาะสาหรับการจัดบริการบนชั้นหนังสือทั่วไป แต่ยังคงมีข้อมูลที่สาคัญควรค่าแก่
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การรักษาไว้ สานักหอสมุดกลางจึงได้จัดเก็บจุลสารในรูปของสื่ออิเลคทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงจุลสาร
ได้ทางออนไลน์ (สห. 6.4.5-21)
10. ฐานข้อมูลผลงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหา
ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ ที่ได้มีการจัดหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้วได้โดยสะดวก
(สห. 6.4.5-22)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิคส์แก่ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
1. บริการ e-Book Collection เป็นการจัดทา e-Book จากหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหอสมุดฯ
โดยใช้โปรแกรม Flipbook Maker จัดทาเป็นรูปแบบ Interactive e-Book ขึ้นให้บริการในห้อง e-Book
Collection ดังนี้ (สห. 6.4.5-23)
1.1 หนังสือภาษาต่างประเทศ
1.2 หนังสือหายาก รวบรวมหนังสือเก่า หนังสือหายากที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ลงมา
1.3 หนังสือศิลปากรวิชาการ รวบรวมสิ่งพิมพ์วิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4 หนังสือ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
1.5 หนังสือ ศ.ศิลป์ พีระศรี
1.6 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ รวบรวมจากคอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
1.7 จุ ล สาร คัดเลื อกแผ่ น พับ จุล สาร ที่ได้รับบริจาคจากแหล่ งต่างๆ และมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. วารสาร รวบรวมวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะวิชา หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(สห. 6.4.5-24)
3. บริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ จัดทากฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนอื่นๆ
ด้านศิลปะจากหนังสื อพิมพ์ วารสารและนิตยสาร ตั้งแต่ปีที่จัดพิมพ์ พ.ศ. 2519 มาให้ บริการบนเว็บไซต์
(สห. 6.4.5-25)
4. บริการวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รวบรวมสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี วิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา และดุษฎีนิพนธ์ (สห. 6.4.5-26)
5. บริการ e-Journal / e-Magazine on IPAD เป็นการบอกรับวารสารวิชาการและนิตยสารจาก
ต่างประเทศฉบับอิเล็กทรอนิคส์มาไว้ให้ผู้ใช้บริการยืมอ่านบน IPAD (สห. 6.4.5-27)
6. บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายโสตทัศนศึกษา ของ
หอสมุดฯ เป็นผู้ถ่ายภาพเองตลอดจนภาพถ่ายจากอาจารย์คณะวิชาต่างๆ ที่มอบให้หอสมุดฯ จัดเป็นคอล
เลคชั่นภาพถ่ายเพื่อให้บริการ (สห. 6.4.5-28)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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- บริการ SUP Digital Collection ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผลงานทั้งจุลนิพนธ์/สารนิพนธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีในรูปแบบเอกสารเต็มรูป (fulltext)(สห. 6.4.5-29)
หอจดหมายเหตุมหาวิยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองโดยโปรแกรมเมอร์ของสานัก
หอสมุดกลาง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นความเป็นมา และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ (สห. 6.4.5-30)
1. ฐานข้อมูลของที่ระลึกสามารถสืบค้นของที่ระลึกที่หอจดหมายเหตุฯได้รับพร้อมแจ้ง ข้อมูลประวัติ
และที่มาของการจัดทาของที่ระลึกแต่ละรายการ
2. ฐานข้อมูลบทความสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราว กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสามารถสืบค้นข้อมูลรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
และรายงานการประชุมคณบดี
4. ฐานข้อมูลภาพถ่ายสามารถสืบค้นข้อมูลภาพเกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ และกิจกรรมต่างๆ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าจานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมากมาย
หลากหลายตามบริบทของแต่ละแห่ง และยังสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีถึง 30 บริการ
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานข้อมูลรวม
สห. 6.4.5-1
Web OPAC
http://www.opac.lib.su.ac.th/
สห. 6.4.5-2
การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew)
http://www.opac.lib.su.ac.th/patroninfo
สห. 6.4.5-3
การเสนอซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุออนไลน์
http://www.opac.lib.su.ac.th/patroninfo~S0?/0/redirect=/acquire
สห. 6.4.5-4
บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ One Search
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/
สห. 6.4.5-5
บริการให้ยืม e-Book
http://libsis.lib.su.ac.th/ebook/
สห. 6.4.5-6
ฐานข้อมูล SU Thesis Online
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
สห. 6.4.5-7
บริการจองหนังสือออนไลน์ (Request)
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/t{u0E01}{u0E32}{u0E23}{u0E15}{u0E31}{u
0E14}{u0E2A}{u0E34}{u0E19}{u0E43}{u0E08}/t|a1d2c3b5d1b4cad4b9a8e3/1%2
C22%2C25%2CB/exact&FF=t|a1d2c3b5d1b4cad4b9a8e3a2cda7bcd9e9bac3d4
cbd2c3&1%2C3%2C
สห. 6.4.5-8
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/database-online
สห. 6.4.5-9
หนังสือใหม่ประจาเดือน
http://www.opac.lib.su.ac.th/search/ftlist%5Ebib01,1,0,320/mode=2
สห. 6.4.5-10 บริการ QR Code
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/
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หมายเลข
สห. 6.4.5-11

รายการเอกสารหลักฐาน

Speexx
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/
สห. 6.4.5-12 Facebook
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/facebook
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
สห. 6.4.5-13 บริการ link ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/library-link
สห. 6.4.5-14 บริการข่าว / ประชาสัมพันธ์
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#ประชาสัมพันธ์
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#มุมทั่วไป
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#สาหรับนักศึกษา
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#สาหรับอาจารย์-บุคลากร
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#link-snc
สห. 6.4.5-15 ช่องทาง ท่านถาม / เราตอบ
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/question-answer
สห. 6.4.5-16 บริการเชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์
http://plag.grad.chula.ac.th/
สห. 6.4.5-17 e-Book ทารายงานอย่างไรให้ปลอดภัยจากข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนงานของผู้อื่น
สห. 6.4.5-18 e-Book ผลงานของบุคลากร
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/about-ibrary/snc-staff-job
สห. 6.4.5-19 Web ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
http://www.snc.lib.su.ac.th/west/
สห. 6.4.5-20 มัลติมีเดียภาษาไทดา
http://www.snc.lib.su.ac.th/libmedia/taidam/TaiDum.swf
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สห. 6.4.5-21

ฐานข้อมูลจุลสาร
http://www.snc.lib.su.ac.th/pamphlet/opac/index.php
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สห. 6.4.5-22 ฐานข้อมูลผลงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
http://www.snamcn.lib.su.ac.th/chetana.html
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
สห. 6.4.5-23 e-Book Collection
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/index.phpประกอบด้วย
e-Book หนังสือภาษาต่างประเทศ
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=6
e-Book หนังสือหายาก
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=1
e-Book หนังสือศิลปากรวิชาการ
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=4
e-Book หนังสือ ศ. ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=2
e-Book หนังสือ ศ.ศิลป์ พีระศรี
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=3
e-Book สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=7
e-Book จุลสาร
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/collection.php?collection=5
สห. 6.4.5-24 e-Journal วารสารที่จัดพิมพ์โดยคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
http://www.lib.su.ac.th/ejournal/
สห. 6.4.5-25 บริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
สห. 6.4.5-26 บริการวิทยานิพนธ์ออนไลน์
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
สห. 6.4.5-27 บริการ e-Journal / e-Magazine on iPAD
http://www.zinio.com
สห. 6.4.5-28 บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
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หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สห. 6.4.5-29 บริการ SUP Digital Collection
http://opac.lib.su.ac.th/search?/Xsup+digital+&SORT=D/Xsup+digital+&SORT=
D&SUBKEY=sup+digital+/1%2C490%2C490%2CB/frameset&FF=Xsup+digital+&
SORT=D&1%2C1%2C
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
สห. 6.4.5-30 ฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.archives.su.ac.th/
ฐานข้อมูลของที่ระลึก
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/searchsvn.html
ฐานข้อมูลบทความ
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/srcharticle.html
ฐานข้อมูลรายงานการประชุม
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/srchreport.html
ฐานข้อมูลภาพถ่าย
http://www.archives.su.ac.th/photo/index.asp
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้
6.1
6.2
6.3
6.4

เป้าหมาย
3.51
4
4
4

ผลการดาเนินงาน
4.09
5
5
5

ผลการประเมิน
4.09
5
5
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. มีการเก็บผลสารวจความพึงพอใจ ปีละ 2 ครั้ง
2. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ
3. มีการจัดทาฐานข้อมูลภายในให้บริการ
4. มีการสารวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั้ง 4 แห่ง คือ 1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 2. หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ 4.หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรปรับปรุงด้านสิ่งอานวยความสะดวก และทรัพยากรสารสนเทศ ให้สนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่สานักหอสมุดกลาง มีไว้
ให้บริการ
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บทที่ 3
สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 24 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนประเมิน

5

6

5

5

6

5

5

5

3.51

4.09

4.09

4

5

5

4

5

5

4

5

5

4.77

4.77

4.89

4.89

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
เฉลี่ยรวมองคประกอบ ตามเกณฑ สกอ.
ปการศึกษา 2557 (1)
องคประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร
ตัวบงชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตัวบงชีท้ ี่ 6.2 การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 6.3 จํานวนบริการเชิงรุก
(Proactive Service)
ตัวบงชี้ 6.4 : จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส
(E-service)
เฉลี่ยรวมองคประกอบ ตามเกณฑภารกิจ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (2)
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ [(1)+(2)/2]
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ตารางที่ 25 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
องคประกอบที่

ตัวบงชี้

จํานวน

I

P

O

ตัวบงชี้

คะแนน

ผลการประเมิน

เฉลี่ย

0.01–1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51–4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

3

1

-

3.1

-

5

ดีมาก

5

1

-

5.1

-

5

ดีมาก

ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ สกอ. ปการศึกษา 2557 (1)

5

ดีมาก

6

4

-

6.2

-

6.1, 6.3, 6.4

4.77

ดีมาก

รวม

6

-

3

-

3

5

ดีมาก

ผลการประเมินตามเกณฑภารกิจหนวยงานสนับสนุน (2)

4.89

ดีมาก

ผลการประเมินรวมทุกองคประกอบ (1) + (2)

4.94

ดีมาก

ทิศทางการพัฒนา
1. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
สํานักหอสมุดกลาง มีประเด็นที่จะตองดําเนินการเรงดวน ดังนี้
ตารางที่ 26 เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา

หนวย

ปงบประมาณ

นับ

2558 2559 2560 2561 2562

1


1


1


1


1

1

1

1

1

1

4. จัดทําบริการเชิงรุกตามความตองการของผูใชบริการ

3

3

3

3

3

5. นําระบบสารสนเทศมาใชกับงานดานบริหารจัดการ

1

1

1

1

1

6. พัฒนาใหเกิดงานวิจัยจากงานประจํา (R2R)

1

1

1

1

1

1. พัฒนาการใหบริการเปนหองสมุดออนไลน (e-library)
2. เพิ่มชองทางในการใหบริการทางเครือขาย และทาง
Mobile Phone
3. สํารวจความตองการของผูใชบริการทุกป
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2. แผนการพัฒนาทีส่ อดคลองกับเปาหมาย
ตารางที่ 27 แผนการพัฒนาที่สอดคลองกับเปาหมาย
แผนการพัฒนา
1.

พัฒนาการใหบริการเปน
หองสมุดออนไลน

ระยะสั้น
แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อวาง
แผนการดําเนินการ

(e-Library)

ระยะกลาง

ระยะยาว

ดําเนินการตามแผนที่วางไว
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการ

-

2.

เพิ่มชองทางในการใหบริการ มอบหมายใหคณะกรรมการ
ทางเครือขาย และทาง Mobile สารสนเทศและประชาสัมพันธ
Phone
ดําเนินการ

-

-

3.

สํารวจความตองการของ
ผูใชบริการทุกป

มอบหมายงานประกันคุณภาพ
ดําเนินการ

-

-

4.

จัดทําบริการเชิงรุกตามความ
ตองการของผูใชบริการ

มอบหมายใหหอสมุด 3 วิทยา
เขต และหอจดหมายเหตุฯ
จัดทําเปนตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน

-

-

5.

นําระบบสารสนเทศมาใชกับ
งานดานบริหารจัดการ

มอบหมายใหคณะกรรมการ ประสานงานกับสํานักงาน
สารสนเทศและประชาสัมพันธ ผูอํานวยการ และหนวยงาน
ดําเนินการ
ที่เกี่ยวของ

6.

พัฒนาใหเกิดงานวิจัยจากงาน ใหความรูดานการทําวิจัย และ ประสานงานกับงานแตละ
ฝายจัดทําผลการวิจัยจาก
ประจํา (R2R)
เสริมแรงจูงใจในการทํา
งานประจํา
ผลงานวิจัยจากงานประจํา

7.

พัฒนาฐานขอมูลหองสมุดใน
รูปแบบดิจิทัล

-

-

-

-

ดําเนินการจัดทํา
ฐานขอมูล
ทรัพยากรหองสมุด
ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล
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ภาคผนวก
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
อาจารย ดร.ศักดิพันธ

ตันวิมลรัตน

ประธานกรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย อติวรรธน

วิรุฬหเพชร

กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล

ชุมชอบ

กรรมการ

อาจารย นันทพล

จั่นเงิน

กรรมการ

อาจารย กศิตินทร

ชุมวรานนท

กรรมการ

อาจารย ดร.จุฑารัตน

ชางทอง

กรรมการ

อาจารย ฉายสิริ

พัฒนาถาวร

กรรมการ

นางฐิติมา

กลิ่นทอง

กรรมการ

นางจรินทร

คิดหมาย

กรรมการ

นางอาทิตา

นกอยู

เลขานุการ

นางณัชชา

มณีวงศ

ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดกลาง
อาจารย ดร.สายสุดา
นางเอกอนงค
นางสาวสุภมาศ
นางพัชรี
นางจันทรฉาย
นางสาวอินทรา
นางสาวภาษิณี
นายสมภพ
นางณัชชา

เตียเจริญ
ดวงจักร
ศรีโนนมวง
เวชการ
แสงทองศรี
อินทรตามา
ปานนอย
สุขดี
มณีวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557
รองศาสตราจารยสีปาน
อาจารยธารา
อาจารยรุงธิวา
นางสาววรนุช
นางณัชชา

ทองทรัพย
จันทรอนุ
ขลิบเงิน
พุมเรือง
มณีวงศ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูประสานงาน
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารหมอมหลวงปน มาลากุล สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เวลา
09.00-09.20 น.

กิจกรรม
สถานที่
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กลาวตอนรับและ
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของสํานัก หมอมหลวงปน ฯ
หอสมุดกลาง

09.20-10.00 น.

นําเสนอ : ผลงานเดน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร
หอสมุดสาขา วังทาพระ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ

10.00-10.10 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการ
ประเมิน

หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ

10.10-10.25 น.

อาหารวาง

10.25-12.00 น.

ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับรายงานการ
ประเมินตนเอง
อาหารกลางวัน

หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ
ฝาย/ งาน สํานักหอสมุดกลาง
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ
หองประชุมชั้น 5 อาคาร
หมอมหลวงปน ฯ

(09.20-09.30)
(09.30-09.40)
(09.40-09.50)
(09.50-10.00)

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-15.15 น.
15.15-16.30 น.

ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของกับรายงานการ
ประเมินตนเอง (ตอ)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหนวยงาน
อาหารวาง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน
และใหขอเสนอแนะ

หมายเหตุ - กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ
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