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สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร

คำนำ
มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ได้ ใ ห้ค วามส าคั ญ กับ การดาเนิน การประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษามาโดย
ตลอดและได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2541
เพื่อสนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยศิลปากร สานักหอสมุ ด
กลาง

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการสนับสนุนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ การวิจัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจทางวิชาการด้านต่างๆ ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543
สานั ก หอสมุ ด กลาง ได้ จั ด ท า คู่ มื อ กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก หอสมุ ด กลำง
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พ.ศ. 2558 โดยได้ปรับปรุงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานใน คู่มือ ให้
สอดคล้องกั บการประเมินคุณ ภาพภายในของมหาวิท ยาลัย ศิลปากร ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

(อาจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ)
ประธานกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสานักหอสมุดกลาง
มิถุนายน 2559
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บทที่ 1
บทนำ
ประวัติควำมเป็นมำ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ

โดยมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง

สังกัดกองกลาง

สานักงานอธิการบดี (วังท่าพระ) มีสถานที่ทางานรวมกับแผนกอื่นๆ ในสานักงานอธิการบดี ตั้งอยูใ่ นอาคาร
ด้านหลังอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพนื้ ที่ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร ต่อมาเมื่อ
มหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารหอสมุด จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
พ.ศ. 2518 แต่พนื้ ทีใ่ ห้บริการก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพืน้ ที่บริการวารสารไปชั้นใต้ดนิ อาคารศูนย์รวม 3
พืน้ ที่ทางานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และพืน้ ที่ทางานไปยังชั้น 3, 4 ตึกสานักงานอธิการบดี (เดิม)
ปี 2511 มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึง
ได้จัดตั้งห้องสมุดขึน้ อีกแห่งหนึ่งมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง

สังกัดสานักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์

สาหรับให้บริการการเรียนการสอนในวิทยาเขต โดยใช้สถานที่บริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว 1
(A1) เป็นที่ทาการชั่วคราว มีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร ได้ย้ายไปยังอาคารถาวร 2 ชั้น เมื่อปี
พ.ศ. 2519 และย้ายมายังอาคาร 4 ชั้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 มีเนื้อที่ 5,738 ตารางเมตร ปัจจุบันได้ขยาย
พืน้ ที่การให้บริการเชื่อมต่อ ณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล (5 ชั้น) มีพนื้ ที่ 6,721.50 ตารางเมตร
สานักหอสมุดกลาง โดยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ให้จัดตั้งเป็น
"สานักหอสมุดกลาง" ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532
โดยรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ แผนกห้องสมุดในกองกลาง สานักงานอธิการบดี วังท่าพระ และ
แผนกห้องสมุด ห้องสมุ ดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ ในสานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ แต่
หลังจากเป็นสานักหอสมุดกลางแล้ว หอสมุดทั้งสองวิทยาเขตยังคงบริหารและดาเนินงานเป็นเอกเทศ
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยได้จัดแบ่งส่วนราชการของสานักหอสมุดกลาง
ออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ

1

1. สานักงานเลขานุการ
2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
ปลายปี พ.ศ. 2535 มีผู้อานวยการสานักหอสมุดกลางรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักฯ และ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง จานวน 9
คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลางเป็นประธาน รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารเป็นรอง
ประธาน มีคณาจารย์คือตัวแทนคณะวิชาจานวน 5 คน และหัวหน้าหอสมุดทั้ง 2 หอสมุดเป็นกรรมการ
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
3 ฝ่าย และ 1 งาน คือ
1. ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
2. ฝ่ายบริการ
3. ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
4. งานธุรการ
สานักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543

ได้รวมงานธุรการของหอสมุดสาขา

วั ง ท่ า พระ กั บ งานในส านั ก งานเลขานุ ก ารเข้ า ด้ ว ยกั น มี เ ลขานุ ก ารท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารและด าเนิ น งาน
มีสานักงานตั้งอยู่ ณ หอสมุดสาขา วังท่าพระ กรุงเทพฯ และ ชั้น 5 อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล นครปฐม
ในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน ณ จังหวัดเพชรบุรี สานักหอสมุดกลางจึง
ดาเนินการเปิดหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โดยให้หอสมุด
สาขา วังท่าพระ เป็นผูร้ ับผิดชอบการดาเนินการทางเทคนิคและการจัดบริการ
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2540 มี
มติให้โอนโครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มาอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักหอสมุดกลาง
ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีประกาศการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกาศให้หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และหอจดหมายเหตุม หาวิทยาลัยศิล ปากรให้ เป็นหน่ วยงานในกากับ ของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2

ปรัชญำ “มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้”

ปณิธำน “สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ที่มีคุณภาพมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี”

ค่ำนิยมหลัก “บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร”

พันธกิจ “เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม”
นโยบำย
"พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ ด้วยความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สกู่ ารเป็นองค์การ
แห่งนวัตกรรม"

3

วัตถุประสงค์ของสำนักหอสมุดกลำง
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาหรับส่งเสริมการ
เรียนการสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความสาคัญและมี
คุณค่า สามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย
4. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็น
การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ
5. เพื่อนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานของห้องสมุด

นโยบำยคุณภำพของสำนักหอสมุดกลำง
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายมุ่งมั่น ในการพัฒนาระบบคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกำรบริกำรด้วยควำมเต็มใจ เป็นที่ประทับใจ
ผู้ บ ริ ห ารจะสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบงานการ
ให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีน้าใจ
และมีจติ สานึกในงานบริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนีผ้ ู้บริหารและบุคลากรทุกคนของสานักหอสมุดกลาง จะร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบาย
นีแ้ ละจะพัฒนาขั้นตอนการให้บริการที่จัดทาขึ้นในระบบคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้มา
ขอรับบริการอยู่ตลอดเวลา ให้สมดังคำขวัญของสานักหอสมุดกลางที่ว่า

“แหล่งควำมรู้คู่มหำวิทยำลัย
บริกำรด้วยมิตรไมตรี

ก้ำวไกลด้วยเทคโนโลยี
นำสิ่งที่ดีสู่ชุมชน”
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของสำนักหอสมุดกลำง
สานักหอสมุดกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 มาตรา 8
วรรคสอง เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติ คือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
รวมทั้งการให้บริการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สานักหอสมุดกลางมีคณะกรรมการ
ประจาสานักหอสมุด ทาหน้าที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของสานักหอสมุดกลาง เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ในส านัก หอสมุ ดกลางประกอบด้ วย ส านัก งานเลขานุก าร
หอสมุด 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีโครงสร้างการดาเนินงานตามแผนภูมิ
องค์กรของสานักหอสมุดกลาง ดังนี้
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บทที่ 2
ระบบกำรปฏิบัติงำน
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการกาหนดหน้า ที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
การแบ่ ง ส่ ว นของส านั ก หอสมุ ด กลาง และได้ ก าหนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพที่ มี เ ป้ า หมาย ให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรและส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) โดยการเสริ ม สร้ า งและสนั บ สนุ น การด าเนิ น การในส านั ก
หอสมุดกลางให้มรี ะบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยเน้นองค์ประกอบสาคัญที่มผี ลต่อการให้บริการที่
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นหลัก

กำรให้บริกำรของสำนักหอสมุดกลำง
ฝ่ายบริการ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ และหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการให้บริการเกี่ยวกับ การยืมและคืนหนังสือ วัสดุทางการศึกษา ทรัพยากร
สารสนเทศ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า การบริการยืมระหว่างวิทยาเขต บริการจองหนังสือ
บริการยืมวารสาร การบริการกฤตภาค การให้บริการ internet การให้บริการโสตทัศนศึกษา และการ
ให้บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรียังมีการให้บริการ
โซนจัดนิทรรศการ และโรงภาพยนตร์เล็ก
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุด
สาขา วังท่าพระ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การ
วิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการ และการบารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ของหอสมุด พระราชวัง สนามจันทร์ หอสมุ ดสาขา วัง ท่าพระ และ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทาหน้าที่ให้บริการยืมโสตทัศน์ ให้บริการสาเนาโสตทัศน์ ให้บริการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ ให้บริการผลิตคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการ
บารุงรักษาโสตทัศน์
งานศู น ย์ ข้ อ มู ล ภู มิ ภ าคตะวั น ตก ท าหน้ า ที่ จั ด หาทรั พ ยากรสารนิ เ ทศภาคตะวั น ตก
ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตก
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ทาหน้าที่จัดหาเอกสารจดหมายเหตุฯ และให้บริการข้อมูล
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

งำนบริหำรและธุรกำร
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสานัก
หอสมุดกลาง ซึ่งรวมทั้งข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การทาสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา การขอ
กรอบอัตราใหม่ การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว การลาออกจากราชการ การลาฝึกอบรม การลาศึกษา
ต่อ การปรับวุฒิการศึกษา การเพิ่มวุฒิการศึกษา การเปลี่ ยนตาแหน่ง การประเมินค่างาน การประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นงาน การเลื่ อ นขั้ น /ค่ า ตอบแทน การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเสนอชื่อข้าราชการดีเด่น การดาเนินการทางวินัย การจัดทาทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างประจา การขอมีบัตรประจาตัว การขอหนังสือรับรอง
การจัดทาสถิติวันลาและควบคุมวันลา การขออนุมัติให้บุคลากรไปราชการ การลงข้อมูลการไปราชการ
การรับ เชิญเป็นวิท ยากร กรรมการ อาจารย์พิ เศษ ลงในระบบ MIS บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรใหม่ หรือเก่า เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพ
และความตระหนักในคุณภาพงานการให้บริการ ตามตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละบุคคล มีการสารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นประจาปีละ 1 ครั้ง และจัดทาแผนการฝึกอบรมภายใต้
ความเห็น ชอบของผู้ อ านวยการส านั ก หอสมุ ด กลาง งานบริ หารและธุร การมีห น้ า ที่ ประสานงานการ
ฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามแผน โดยจะมีการบันทึกผลการฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละคน จัดเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน และมีการติดตาม ประสิทธิผลของการฝึกอบรมแต่ละครั้งของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรต่อไป
งานธุ รการและการประสานงาน มี หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบในการด าเนิน การเกี่ ยวกับ งานสารบรรณ
การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์บริจาค โดยใช้ระบบ e-document ของมหาวิทยาลัย และ
ดาเนินการควบคู่กับระบบเดิม(ลงสมุดทะเบียน) การแจ้งเวียนหนังสือราชการผ่านทาง e-document ของ
สานักหอสมุดกลาง และเวียนด้วยเอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ การ
จัด ทาแบบฟอร์ ม ที่ใ ช้ใ นงาน การเสนอแฟ้ม เอกสารราชการต่อ ผู้บ ริห ารพิ จารณาสั่ งการ การคั ดแยก
เอกสารไปยังหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง การจัดทาหนังสือตอบขอบคุณ/หนังสื อตอบรับเอกสาร การดูแล
งานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้แก่ การขอใช้ห้องประชุมของสานักหอสมุดกลาง การขอใช้
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รถยนต์สานักหอสมุดกลาง การดูแลระบบงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมถึงการแจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์ ในสานั กงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน และงานรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นฝ่า ย
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของสานักหอสมุดกลาง ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวงานกับด้าน
บริหารและธุรการ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสถาบัน สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
พิจารณาเลือกระบบที่จะนามาใช้ในการประกันคุณภาพต่อการปฏิบัติงานของสานักหอสมุดกลาง โดยมุ่งเน้น
เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบที่นามาใช้คือระบบ
ควบคุมคุณภาพซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ อันประกอบด้วย การ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข (Act) เพื่อให้การ
ปฏิ บั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนเป็ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของส านั ก
หอสมุดกลางเพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอันส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
สูงสุดกับบริการที่ได้รับเป็นการแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของสานักหอสมุดกลางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัตติ ามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายสูงสุด งานประกันคุณภาพยังคงดาเนินการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา และดาเนินการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในงานที่เกี่ย วข้อง เช่น การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการด้านต่าง ๆ ของ
สานักหอสมุดกลาง เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดย
การใช้เทคนิคสถิติมาจัดทาแบบสารวจและสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลมาประมวลผลและ
วิ เ คราะห์ ผ ล โดยน าผลที่ ไ ด้ รั บ มาจั ด ท ารายงานเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ของฝ่ า ยบริ ห าร เพื่ อ ให้ ท บทวน
ความสามารถของกระบวนการในการให้บ ริการของสานั กหอสมุด กลางและพิจารณาตั ดสิน ใจในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางาน ให้ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตามนโยบายคุ ณ ภาพของส านั ก หอสมุ ด กลาง
นอกจากนีง้ านประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลางยังมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าตัวบ่งชี้ อีกด้วย สาหรับงานวิจัยสถาบัน มีการดาเนินการทั้งวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุน และส่งเสริม การตัดสินใจของผู้บริหารในประเด็นต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้

กำรเงินและงบประมำณ
งานการเงิ น และพั ส ดุ ส านั ก งานเลขานุ ก าร ส านั ก หอสมุ ด กลาง และ งานธุ ร การ หอสมุ ด
พระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ โดยยึดหลัก
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ตามระเบียบราชการ และระเบียบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ทาหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบราชการ

งำนวำงแผนและประชำสัมพันธ์
งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการ สานักหอสมุดกลาง มีหน้าที่ประสานงานกับ
ห อ ส มุ ด เ พื่ อ ด า เ นิ น กา รจั ด ท าค าข อ งบ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี ทั้ งง บ ป ระ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ
งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิน รายได้ การจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ร าชการ การติ ด ตามการดาเนิ น งานตาม
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนดาเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้ในสานักหอสมุดกลาง ได้แก่ งานสนับสนุน
และพัฒนาโปรแกรม งานบริการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือด้าน Hardware และ Software
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บทที่ 3
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กาหนดองค์ประกอบคุณภาพ (Quality Framework) ที่สาคัญและมีผลต่อ
การปฏิบัตงิ าน อันจะทาให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
6. ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
(ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ)
จาก 6 องค์ประกอบหลัก สานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย ดังนั้นสานักหอสมุดกลาง จะไม่มีกิจกรรมในองค์ประกอบที่ 1, 2 และ 4 มีเพียง
องค์ประกอบที่ 3, 5, 6 และในส่วนภารกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง ในการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัตงิ านจะอาศัยตัวบ่งชีค้ ุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดทาโดยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ส่วนภูมภิ าค (PULINET) และได้นาตัวบ่งชีบ้ างตัวเข้าร่วมรับการประเมินด้วยได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 และ 6.4
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประเมิน
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 6 ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่พึงให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบัน
มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว้ าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการ
ทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่ง
งานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

กำรบริกำรวิชำกำร
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม หมำยถึง การจัดโครงการให้บริการแก่ชุมชน สังคม ประเทศ ใน
รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญที่สานักหอสมุดกลางมี จะเป็นการให้บริการแบบให้เปล่า
หรือ คิดค่าใช้จา่ ย ก็ได้ (หารายได้) ตามความเหมาะสม
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ
2559) (หากมีโครงการที่เกิดขึน้ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 ให้เพิ่มเติมในแผนบริการวิชาการเดิม และใส่
ช่องหมายเหตุ ว่า “เพิ่มเติมจากแผนฯ” เพื่อนามาใช้ในการประเมิน)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี 1)
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
สังคม และกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ในระดั บ แผนและโครงการบริ ก าร 2)
วิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจา/กรรมการคณะ เพื่ อพิจารณา
อนุมัติ

กำรดำเนินงำน
หลักฐำน
ส า รว จคว า มต้ อ งกา รขอ ง 1) เอกสาร/ ข้ อ มู ล กา ร
ชุ ม ชน/ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร/อาจารย์ /
ส ารวจความต้ อ งการ
นักศึกษา
ของชุมชน
จั ด ท าแผ นบริ ก ารวิ ช ากา ร 2) แผนบริ ก ารวิ ช าการ
ประจ าปี ง บประมาณ 2559
ประจ าปี ง บประมาณ
โดยแยกกลุ่ ม ของโครงการที่
2559
แสวงหารายได้ และกลุ่ มของ
โครงการแบบให้เปล่า)

3) ส่ ง งานประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ 3) โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
รวบรวมจั ด ท าแผนบริ ก าร
วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ า ปี
วิช า ก า ร ( ภ า พ รว ม ) ข อ ง
งบประมาณ 2559
สานักหอสมุดกลาง
4) เ ส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า เ ดื อ น แ ล ะ
คณะกรรมการประจ าส านั ก
พิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม

- เขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการ และแผนใน
การขยายผลไปพืน้ ที่อื่น หรือ
กลุ่มผู้รับบริการอื่น ใน
โครงการ
- เขียนประโยชน์ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการ และแผนใน
การขยายผลไปพืน้ ที่อื่น หรือ
กลุ่มผู้รับบริการอื่น ใน
โครงการ

- โครงการบริการ
วิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2559

- โครงการบริการ
วิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2559
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ - ส่วนใหญ่โครงการบริการ
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
วิชาการของ สานักหอจะเป็น
แบบให้เปล่า
การให้บริการแบบให้เปล่า
(ควรเพิ่มเติมโครงการแสวงหา
รายได้)
5. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ อง
1) ประเมินผลการดาเนินการ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่
โครงการบริการวิชาการเทียบ
สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการ
ความสาเร็จกับตัวชีว้ ัดหรือ
ประจาสานัก/คณะกรรมการ
เป้าหมายของโครงการ
ประจาเดือน เพื่อพิจารณา
2) งานประกันคุณภาพเก็บ
รวบรวม สรุปผลการประเมิน
นาเสนอผลการประเมินใน
ภาพรวมตามแผนการบริการ
วิชาการ และผลการประเมินใน
แต่ละโครงการฯ
3) นาเสนอผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจาเดือน
และคณะกรรมการประจา
สานัก เพื่อพิจารณา
6. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มา
1) นาผลการประเมินมาปรับปรุง
ปรับปรุงแผน หรือพัฒนาการให้บริการ
การดาเนินงานในแต่ละ
วิชาการแก่สังคม
โครงการ
2) ส่งผลการนาการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามผลการประเมิน
ให้งานประกันคุณภาพ
3) งานประกันคุณภาพ สรุปผล
4) นาเสนอผู้บริหารทราบ

หลักฐำน
- แผนบริการวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ
2559 (ภาพรวม)

1) ผลการประเมิน
โครงการบริการ
วิชาการ
2) เอกสารสรุปผลการ
ประเมินแผนและ
โครงการ
3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจาเดือน และ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก

1) เอกสารการนาผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
2) สรุปผลการปรับปรุง
เสนอผู้บริหาร
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
หลักฐำน
7. หน่วยงานสนับสนุนฯ มีส่วนร่วมในการ 1) การจัดโครงการบริการ
1) เอกสารโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
วิชาการในระดับสานักหอสมุด
บริการวิชาการ
สถาบัน
ต้องมีสว่ นร่วมของหน่วยงาน
(หน่วยงานที่
ในสังกัด
รับผิดชอบ)
2) สานักหอสมุดกลาง มีส่วนร่วม 2) เอกสารการมีส่วน
ในโครงการบริการวิชาการแก่
ร่วมโครงการบริการ
สังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัย
วิชาการในระดับ
3) สานักหอสมุดกลาง มีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัย
ในโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ร่วมกับองค์กร/สถาบัน
ภายนอก
เกณฑ์กำรประเมิน :
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
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องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

กำรบริหำรจัดกำร
กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ

กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง การดาเนินงานตามพันธกิจหลักของสานักหอสมุ ดกลาง มีแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาสานักให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับแผน
ยุท ธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลัย มี การบริห ารจัด การด้ านบุค ลากร การเงิ น ความเสี่ ยงและการประกั น
คุณภาพการศึกษา
แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศำสตร์ หมำยถึง แผนระยะยาวของสานักหอสมุดกลาง (โดยทั่วไปใช้เวลา
5 ปี) เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาของสานักหอสมุด ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
สานั กหอสมุ ด กลางต้อ งครอบคลุ ม ทุ ก ภารกิ จ ของสานั กซึ่ ง ต้ องมี การกาหนดตั ว บ่ง ชี้ ความสาเร็จ ของ
แต่ละกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
กลยุ ท ธ์ / ยุ ท ธศาสตร์ โดยส านั ก ฯ ต้ อ งน าแผนกลยุ ท ธ์ / ยุ ท ธศาสตร์ ม าจั ด ท าแผนด าเนิ น การงานหรื อ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชีเ้ ท่านั้น
รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดาเนินงาน รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมำยถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสานักหอสมุดกลางที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์ของสานักฯ ให้สามารถดาเนินการ
ได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ /ยุทธศาสตร์ของสานักฯ ต้องมีการประเมินความ
ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สานักฯ
ใช้ในการดาเนินการให้กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์นั้นสาเร็จ จากนั้นจึงกาหนดให้เห็นอย่างชัด เจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก หรือ
ศิษย์เก่า หรือมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า
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รวมทั้ง มีก ารวิเคราะห์ ต้น ทุนของการด าเนินการด้ว ย เช่น ต้ นทุ นต่ อหน่วยในการผลิตบั ณฑิ ตในแต่ล ะ
หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ
สานักฯ
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี (Best Practice) หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สานักหอสมุด
ประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ บันทึกไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้
ควำมเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึน้ ในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงาน
ไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร
ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดหรือที่ตั้งไว้
หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารนีม้ ีความหมายอย่างกว้างขวาง คือ ไม่ได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชน
พึงมี และพึง ประพฤติปฏิ บัติ เช่ น ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์ก ร
ภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่นามาใช้ในภาครัฐมี 10
องค์ประกอบ ได้แก่
1) หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนาของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้ องมี
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตริ าชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บริ การที่ส ามารถดาเนิ นการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่าง
หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่ อ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรั บผิ ดชอบนั้ นควรอยู่ใ นระดับ ที่ส นองต่อ ความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายได้อย่าเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปั ญ หา หรื อ ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แ ก่ ห น่ ว ยการปกครองอื่ นๆ และภาคประชาชน
ดาเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการ
ตั ด สิ น ใจ และการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความพึ ง พอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ
เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เ ลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี
ข้ อ คั ด ค้ า นที่ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้ ใ นประเด็ น ที่ ส าคั ญ โดยฉั น ทามติ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งหมายความว่ า เป็ น
ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ
2559)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) สานักงานเลขานุการ
2) คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการจัดการความรู้
5) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
7) คณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัล
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
คณะกรรมการการบริหาร
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง
ร่วมกับงานวางแผนและ
ของหน่วยงานสนับสนุนฯ และ
ประชาสัมพันธ์ สานักงาน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ เลขานุการ
1) จัดทาแผนกลยุทธ์ที่ได้จากการ
เอกลักษณ์ของหน่วยงานสนับสนุนฯ
วิเคราะห์ SWOT Analysis
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบ 2) วิเคราะห์เชื่อมโยงวิสัยทัศน์
ของสานักหอสมุดกลาง กับ
เวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ ละ
วิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์ของ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารระดับสถาบันฯเพื่อพิจารณา
3) จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
อนุมัติ
4) จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัตงิ าน
เป็นไปตามตัวบ่งชีแ้ ละ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
5) เสนอคณะกรรมการประจา
สานักหอสมุดกลาง และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกล
ยุทธ์
ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินที่
(ขอยกเว้นการประเมินฯ)
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จา่ ยเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

หลักฐำน
1) แผนกลยุทธ์
2) ผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงของวิสัยทัศน์
สานักหอสมุดกลาง
กับวิสัยทัศน์ และ
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
3) แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
4) แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี
5) รายงานการประชุม
วาระการขออนุมัติแผน
กลยุทธ์ของสานัก
หอสมุดกลาง
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
2. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
1) ดาเนินการระบุความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
(Identify Risk) และปัจจัยเสี่ยง
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
(Risk Factors)
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
2) ประเมินความเสี่ยง (Risk
ของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
Evaluation)
จากเดิม
3) วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
(Degree of Risk Analysis)
4) จัดลาดับความเสี่ยง (Risk
Prioritization)
5) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Plan)
6) ดาเนินการตามแผน
3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง สานักงานเลขานุการ
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ 1) มีการวางแผนปฏิบัตกิ าร
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ประจาปี และการดาเนินงาน
ตามแผน อย่างมี ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2) มีระบบ และกลไก ในการ
ดาเนินงานด้านการเงิน
งบประมาณ พัสดุ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ อย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้
3) มีการกระจายอานาจในการ
ดาเนินการ
4) ยึดหลักการทางานแบบมีสว่ น
ร่วม

หลักฐำน
1) คู่มือการบริหารความ
เสี่ยง
2) แผนบริหารความเสี่ยง
3) โครงการจัดการความ
เสี่ยง

เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1) แผนปฏิบัตงิ าน
ประจาปี
2) ระบบ MIS
3) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ
4) รายงานการ
ประชุม เช่น
ประชุม
ประจาเดือน เป็น
ต้น
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มี คณะกรรมการจัดการความรู้
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
1) ระบุประเด็นความรู้
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
(Knowledge Identification)
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
2) สร้างและแสวงหาความรู้
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
(Knowledge Creation and
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
Acquisition)
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
3) จัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
(Knowledge System/
การปฏิบัตงิ านจริง
Organization)
4) ประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and
Refinement)
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge
Access)
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing)
7) การเรียนรู้ (Learning)
5. การกากับและติดตามผลการ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
ดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
มนุษย์
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ 1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
ประจาปี
2) ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
3) ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน/โครงการ
4) นาผลประเมินไปปรับปรุง
แผนการดาเนินงานในปีถัดไป

หลักฐำน
1) แผนการจัดการความรู้
2) โครงการ/กิจกรรมการ
จัดการความรู้
3) รายงานการ
ประเมินผลโครงการ
4) เอกสารการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การดาเนินงาน

1) แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี
2) โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
3) รายงานการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม
4) เอกสารการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การดาเนินงาน
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
6. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ 1) จัดทาแผนการดาเนินงาน
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ประกันคุณภาพประจาปี
และพัฒนาการของหน่วยงานสนับสนุน 2) จัดทาระบบ กลไก การประกัน
ที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ
คุณภาพภายในที่ประกอบด้วย
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
การควบคุมคุณภาพ การ
บริหารงานตามปกติที่ประกอบ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพของสานัก
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หอสมุดกลาง
3) ดาเนินงานตามแผน
4) ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน/โครงการ
5) นาผลการประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัตงิ านหรือแผนในปี
ถัดไป

1)

2)
3)

4)

หลักฐำน
แผนดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ประจาปี
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
รายงานการประเมิน
แผน/โครงการ/
กิจกรรม
เอกสารการนาผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน

เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 หรือ 6 ข้อ
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องคประกอบที่ 6 ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
(ภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำนสนับสนุนฯ)
สานักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่ให้บริการสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัยแก่ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ขอใช้บริการ ดังนั้นจึงมีภารกิจเฉพาะของ
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.2 การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ สานักหอสมุดกลาง ยังได้นาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดทาโดยข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) มาใช้เพิ่มเติมอีก จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.9 จานวน
บริการเชิงรุก (Proactive Service) และตัวบ่งชี้ 2.10 จานวนบริการอิ เล็กทรอนิกส์ (E-service) ซึ่งทั้งสอง
ตัวบ่งชีน้ ี้ เป็นตัวบ่งชีป้ ระเภทผลผลิต

ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ จากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมภิ าค (PULINET) คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
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องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

ภำรกิจสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ)
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหอสมุด เนื่องจากการให้บริการของหอสมุด จะมีคุณภาพมากน้อย
เพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการสารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4
ประเด็นหลัก คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 (ปีการศึกษา
2558)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน สารวจความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน โดยมีเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละด้านต้องมีคะแนนความพึงพอใจ  3.51
เกณฑ์กำรประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 )
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2

กำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

กำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ หมายถึง การจัดบริการด้านกายภาพ
และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เช่น มีห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีการจัดให้มกี ารถ่ายเทอากาศที่ดี มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหรือสถานที่ให้บริการ
มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการอย่างเพียงพอ และมีการจัดการด้าน
ความปลอดภัย และสุขอนามัย เช่น ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบการจัดการขยะ มีการบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 (ปีการศึกษา
2558)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

2. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
บริการด้านอาหาร และสนามกีฬา

กำรดำเนินงำน
หลักฐำน
การจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทาง ภาพถ่าย
กายภาพเหมาะสม เอือ้ ต่อการ
เรียนรู้ เช่น ห้องเรียนรู้เดี่ยว
ห้องเรียนรู้กลุ่ม อุปกรณ์
สนับสนุนการเรียนรู้ การ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ
ภาพถ่าย
- การจัดบริการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การ
ให้บริการน้าดื่ม ร้านอาหาร
ฯลฯ
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กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่อ)
เกณฑ์มำตรฐำน
กำรดำเนินงำน
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ - การจัดให้มรี ะบบ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง ประปา
ประปา ไฟฟ้า
ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ - มีระบบรักษาความปลอดภัย
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ภายในอาคาร
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ - มีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อัคคีภัยในอาคาร
- มีระบบการจัดการขยะที่
เหมาะสม
4. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการใน - ประเมินความพึงพอใจด้าน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
กายภาพ ด้านสิ่งอานวยความ
คะแนนเต็ม 5
สะดวก และด้านระบบ
สาธารณูปโภคและความ
ปลอดภัย
5. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ - นาผลการประเมินมาปรับปรุง
4 มาใช้ในการพัฒนาการจัดบริการ
การให้บริการด้านกายภาพ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผู้รับบริการ
และด้านระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัย

หลักฐำน
ภาพถ่าย

ผลการประเมินความพึง
พอใจ

การดาเนินการปรับปรุง
การให้บริการ

เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3

จำนวนบริกำรเชิงรุก

กำรบริกำรเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่หอสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือบริการและกิจกรรม
เสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการ
รับบริการหรือรับข่าวสารจากหอสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยดาเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
โดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ
2559)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.

2.

3.

4.

5.

กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุด ดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 1 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุด ดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 2 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุด ดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 3 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุด ดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 4 บริการ
มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุด ดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ
หรือคาดหวัง 5 บริการ หรือมากกว่า

กำรดำเนินงำน
การจัดโครงการบริการเชิงรุก

หลักฐำน
โครงการบริการเชิงรุก

การจัดโครงการบริการเชิงรุก

โครงการบริการเชิงรุก

การจัดโครงการบริการเชิงรุก

โครงการบริการเชิงรุก

การจัดโครงการบริการเชิงรุก

โครงการบริการเชิงรุก

การจัดโครงการบริการเชิงรุก

โครงการบริการเชิงรุก
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เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

1 ข้อ

2 ข้อ

3 ข้อ

4 ข้อ

5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.4

จำนวนบริกำรอิเล็กทรอนิกส์

กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของหอสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บ
ไซด์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1 บริการ ทั้งนี้ไม่
รวมบริการหรือชุดคาสั่งพืน้ ฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรประเมิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 (ปีการศึกษา
2558)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
4) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.

2.

3.

4.

5.

กำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
เกณฑ์มำตรฐำน
มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ
มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 3 บริการ
มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 4 บริการ
มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 5 บริการ
มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการหรือ
มากกว่า

กำรดำเนินงำน
การจัดบริการออนไลน์

หลักฐำน
ระบบการให้บริการ
ออนไลน์

การจัดบริการออนไลน์

ระบบการให้บริการ
ออนไลน์

การจัดบริการออนไลน์

ระบบการให้บริการ
ออนไลน์

การจัดบริการออนไลน์

ระบบการให้บริการ
ออนไลน์

การจัดบริการออนไลน์

ระบบการให้บริการ
ออนไลน์
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เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ

ตามเกณฑ์ขอ้ 1

ตามเกณฑ์ขอ้ 2

ตามเกณฑ์ขอ้ 3

ตามเกณฑ์ขอ้ 4

ตามเกณฑ์ขอ้ 5
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