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คานา
รายงานประจ าปี ที่เป็น รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ย
ศิลปากรฉบับนี้ เป็นสรุปผลการดาเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2558 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ 2559 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2558 – 31 กันยายน 2559 ซึ่ง เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสานักหอสมุดกลาง โดยมี
หน่วยงานในสังกัด 5 หน่ว ยงานหลัก ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขาวังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ได้ร่วมกันจัดทารายงานการประเมินตนเองโดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบคุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของสานักหอสมุดกลาง
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ สาเร็จ ลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพของสานักหอสมุดกลาง คณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
บริ ห ารจั ดการความเสี่ ย ง คณะกรรมการจั ดการความรู้ และบุคลากรจากทุกหน่ว ยงานในสังกัดที่ร่ว มกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการทางานและการให้บริการของสานักหอสมุดกลาง จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ
โอกาสนี้ และหวังเป็น อย่างยิ่ งว่าทุกฝ่ ายจะนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินการของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2558 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินผลการดาเนินงานโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน และรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบทบาท
และหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ มีข้อสรุปสาระสาคัญ
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสารวจความต้องการของชุมชน มีแผนการบริการ
วิชาการสู่สังคม ประจาปีงบประมาณ 2559 มีการดาเนินงานตามแผน ร้อยละ 90.48 โดยมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมการบริการวิชาการ จานวน 12 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการแบบให้เปล่าทุกโครงการ มีการประเมินผล
โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 และมีรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจาปี
งบประมาณ 2559 นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และนา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป เช่น โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ได้ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 3 โครงการ
คือ 1) โครงการ “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์ ” 2) โครงการจัดแสดง
“หนังใหญ่วัดขนอน” และการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์
สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ประจาปี พ.ศ. 2558 และการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการ
จัดงานดังกล่าว 3) การร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สานักหอสมุดกลาง มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ที่มาจากการทา SWOT Analysis
และน าผลมาเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องส านั ก หอสมุ ด กลาง รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี และ
นาเสนอผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการบริหารความเสี่ยง สานักหอสมุดกลางมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่ในการ
วางแผน กากับ ดูแล ติดตามและประเมินความเสี่ยง มีแผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยและระดับความเสี่ยง มีการดาเนินโครงการตามแผนเพื่อลดความเสี่ยง และมี
การประเมินผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางเพื่อพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในปีถัดไป

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 1
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้านการบริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล สานักหอสมุดกลางดาเนินการบริหารงานโดยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) หลั กภาระรับผิ ดชอบ (Accountability) หลั กความโปร่งใส
(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เช่น
มีการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจาปีของสานักหอสมุดกลาง เพื่อนาผลมาปรับปรุงการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มโดยผ่ า นการประชุ มคณะกรรมการประจ าเดื อนของส านั ก หอสมุ ด กลางซึ่ง มี ตั ว แทนของ
หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมเป็นกรรมการ มีการมอบหมายอานาจการตัดสินใจในการดาเนินงานเฉพาะกิจต่างๆ
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากร ฯลฯ เพื่อดาเนินงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานได้วางไว้ มีการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการให้การบริการให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความโปร่งใสโดยใช้การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการดาเนินการ
ด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอน กฎและระเบียบทางด้านการเงินและพัสดุ เป็นต้น
ด้านการจัดการความรู้ สานักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการจัดการความรู้ ทาหน้าที่วางแผนการ
จัดการความรู้ กาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ มีการจัดการความรู้
จานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจาหน่ายออกวารสารและหนังสือพิมพ์
2) โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจัดการหนังสือบริจาค และ 3) โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้
เรื่ อง การบริ ห ารการเงิน และงบประมาณ และมีการรวบรวมข้อมูล ความรู้เป็นลายลั กษณ์อักษรเผยแพร่
ในรูปแบบเอกสารและนาเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.lib.su.ac.th/km/ เพื่อให้บุคลากรภายในและภายนอก
นาไปประยุกต์ใช้
ด้านการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ของสานักหอสมุดกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทาหน้าที่ในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดกลาง รวมทั้งกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อนาสู่การปรับปรุงแผนในปีต่อไป มีการดาเนินการให้บุคลากรแต่ละคนจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มีดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการสั ม มนาบุ ค ลากร เรื่ อ ง “การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ( Performance
management) 2) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”
3) โครงการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาริหนองใหญ่ ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมพรคาบานา
และศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร เรื่อง “ตามรอยพ่อ : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กร” และ 4) โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559
เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว)”
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ด้านการดาเนิน การประกันคุณภาพภายใน ส านักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ทาหน้าที่ในการวางแผน ดาเนินการ กากับ และติดตามการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดทาคู่มือการประกัน
คุณภาพภายใน มีแผนการดาเนินการประกันคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2559 มีการดาเนินการตามแผน
มีการนาหลักการบริหารคุณภาพระบบ PDCA ของ เดมมิ่ง มาใช้ในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด มีการนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในปีถัดไป
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
สานักหอสมุดกลาง มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร โดยได้ดาเนินการให้บริการ
ห้องสมุดและบริการสารสนเทศให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้โดยการสื บค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บริการ e-Book, e-Journal บริการฐานข้อมูล
วารสารวิชาการ ฐานข้อมูลจุลสาร วิทยานิพนธ์ออนไลน์ บริการต่ออายุการยืมหนังสือ เป็นต้น มีการอบรม
การใช้ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการ มีการบริการอานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการผ่านทางเข้า-ออก
ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ แ ละระบบยื ม -คื นอั ตโนมัติ และจัดให้ มี เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เครื่องพิมพ์ ผ ลข้ อมู ล
จุ ดเชื่อมต่อ อิน เตอร์ เน็ ตไร้ ส ายไว้ อานวยความสะดวกแก่ ผู้ ใช้บริการ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพื่อ เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเชิงรุก และบริการอิเล็กทรอนิกส์
แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ทันท่วงที
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บทที่ 1
บทนา
1. ประวัติความเป็นมา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และวิจัย
รวมทั้งส่งเสริม/ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ปัจจุบัน สานักหอสมุดกลาง มีหน่วยงานในสังกัด รวม
ทั้งสิ้ น 5 หน่ ว ยงาน ได้แก่ ส านั กงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขาวังท่าพระ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี Website ที่สามารถ
สืบค้นรายละเอียด ได้ดังนี้
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร : Central Library, Silpakorn University
เว็บไซต์ http://www.lib.su.ac.th

สานักหอสมุดกลาง
เว็บไซต์ http://www.lib.su.ac.th

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
เว็บไซต์ http://www.snc.lib.su.ac.th

หอสมุดสาขา วังท่าพระ
เว็บไซต์ http://www.thapra.lib.su.ac.th

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เว็บไซต์ http://www.pitc.lib.su.ac.th

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บไซต์ http://www.archives.su.ac.th
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รายละเอียดการให้บริการ
สานักงานเลขาฯ : e-mail : su-lib@su.ac.th

เวลาทาการ

- วังท่าพระ

วันจันทร์ – วันศุกร์

- พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

08.30 น.-16.30 น.

หอสมุดสาขาวังท่าพระ : e-mail : thp-lib@su.ac.th
เวลาทาการ
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 19.30 น.
10.00 น. - 18.00 น.
ปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 16.30 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : e-mail : snc_lib@su.ac.th
เวลาทาการ
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 22.00 น.
10.00 น. - 19.00 น.
ปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 16.30 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 19.00 น.
10.00 น. - 19.00 น.
ปิดบริการ

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : e-mail : sup-lib@su.ac.th
เวลาทาการ
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร์ - วันศุกร์
08.30 น. - 21.00 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
09.00 น. - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30 น. - 16.30 น.
ปิดบริการ
ปิดบริการ

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร : e-mail : kaewwila_wi@su.ac.th
เวลาทาการ
วันจันทร์ –วันศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
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1.2 ที่ตั้ง
สานักงานเลขานุการ
สานักงานเลขานุการ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-222-5885

สานักงานเลขานุการ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม

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

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร 02-222-5885
e-mail : thp-lib@su.ac.th
ฝ่ายบริการ : 02-623-6115-21 ต่อ 11442, 11443

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์/โทรสาร : 034-255-092
e-mail : snc_lib@su.ac.th
ฝ่ายบริการ : 034-253-910-17 ต่อ 21110, 21111

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อาคารวิทยบริการ 1 หมู่ 3 ถนนชะอา-ปราณบุรี
ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-594-043-50 ต่อ 41530
โทรสาร 032-594-040
e-mail : sup-lib@su.ac.th
ฝ่ายบริการ : 032-594-043-50 ต่อ 41550

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้น 5 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถนนราชมรรคาใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-270-222-42 ต่อ 21360
โทรสาร : 034-270-607
e-mail : kaewwilai_su@su.ac.th
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1.3 ประวัติและพัฒนาการ
พ.ศ. 2507

สานักหอสมุดกลาง เริ่มต้นจากหอสมุด (วังท่า
พระ) ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น แผนกห้ อ งสมุ ด สั ง กั ด
กองกลาง สานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ในอาคาร
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ บริเวณด้ า นหลั ง อนุ ส าวรีย์ ศาสตราจารย์
ศิ ล ป์ พี ร ะศรี มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารประมาณ 50
ตารางเมตร

พ.ศ. 2517

ก่อสร้างอาคารหอสมุด (วังท่าพระ) เป็นอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้ น แบ่ ง เป็ น ชั้ น บน และชั้ น ใต้ ดิ น
มีพื้นที่ 1,386 ตารางเมตร

พ.ศ. 2519

ก่อสร้างอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม) เป็ น อาคารเอกเทศ 2 ชั้ น มี พื้ น ที่
2,266 ตารางเมตร โดยรวมห้อ งสมุ ด เสี ย ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รทาง ภาษา (อา คาร A3)
เ ข้ า กั บ ห อ ส มุ ด มี ฐ า น ะ เ ป็ น แ ผ น ก ชื่ อ
“แผนกห้ อ งสมุ ด ห้ อ งสมุ ด เสี ย งและอุ ป กรณ์
โสตทัศน์”

พ.ศ. 2529

หอสมุด (วังท่าพระ) ขยายพื้นที่บริการวารสาร
ไปยั ง ชั้ น ใต้ ดิ น อาคารศู น ย์ ร วม 3
คณะ
มัณฑนศิลป์
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พ.ศ. 2530

หอสมุ ด (พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ) เสนอ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2532

“ส านั ก หอสมุ ด กลาง” ตามพระราชกฤษฎี ก า
โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้ งสานักหอสมุดกลาง
มหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2
หน่วยงาน คือ แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี วั ง ท่ า พระและแผนก
ห้องสมุ ด ห้องสมุ ด เสี ย งและอุป กรณ์ โ สตทั ศ น์
สังกัดสานักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
เข้าด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา

พ.ศ. 2535

ส านั ก หอสมุ ด กลาง แบ่ ง ส่ ว นราชการ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ฉบั บ ที่ 6 พ.ศ.
2535 ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานเลขานุ ก าร
หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ และ หอสมุ ด
สาขา วังท่าพระ

พ.ศ. 2536

ก่อสร้างอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม เป็นอาคาร 4 ชั้น

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 8
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2538

ส านั ก หอสมุ ด กลาง เริ่ ม น าระบบห้ อ งสมุ ด
อัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริการและ
ดาเนินงาน

พ.ศ. 2540

หอสมุ ด สาขา วั ง ท่ า พระ ขยายพื้ น ที่ ไ ปยั ง ตึ ก
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี (เดิ ม ) โดยที่ ชั้ น 3
ให้บ ริการโสตทั ศนศึกษา และชั้น 4 เป็น ฝ่า ย
วิ เคราะห์ และพั ฒ นาทรั พ ยากรห้องสมุ ด
รวมทั้งส่วนปฏิบัติงานของสานักงานเลขานุการ
วังท่าพระ

พ.ศ. 2540

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ยังคงรับผิดชอบ
ด า เ นิ น ง า น “ โ ค ร ง ก า ร จ ด ห ม า ย เ ห ตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตามมติที่ประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2540

พ.ศ. 2541

หอสมุดสาขา วังท่าพระก่อตั้งโครงการแหล่ง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านศิลปะใน
ประเทศไทย (Electronic Resources on
Art in Thailand – ERA) ถือเป็นห้องสมุด
เสมือนทางศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 9
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2542

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ก่ อ ตั้ ง ห้ อ ง
อนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2

พ.ศ. 2543

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ ไ ด้ พั ฒ นา
ฐานข้ อ มู ล ดรรชนี ว ารสารด้ ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูป CDS/ISIS

พ.ศ. 2544

ห้ อ งสมุ ด ศาสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ า สุ ภั ท รดิ ศ
ดิศกุล ก่อตั้งขึ้น อยู่ในอาคารเดียวกับหอสมุ ด
สาขา วังท่าพระ มีพื้นที่ 126 ตารางเมตร

ก่อสร้างอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคาร 5 ชั้น

โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร
แ ย ก อ อ ก ม า จ า ก ห อ ส มุ ด พ ร ะ ร า ช วั ง
สนามจั น ทร์ จั ด ตั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ภายใต้
ส า นั ก หอส มุ ด ก ล า ง แ ล ะ ใ ห้บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ปี (พ.ศ.
2 5 4 5 -2 5 5 9 ) ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ บ ดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2544
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 10
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2544

สานักหอสมุดกลางนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
MILLENNIUM มาใช้แทน INNOPAC

พ.ศ. 2545

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ย้ายและจัดห้อง
อนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้งขึน้
ภายในอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3 พร้อมกับการ
จัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สานักงานเลขานุการย้ายจากอาคารหอสมุด
ไปยังอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5

พ.ศ. 2545

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ย้ายไป ณ อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 11
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2545

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เริ่มเปิดบริการ
24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบถือเป็นห้องสมุดแห่งแรก
ในประเทศไทย

หอสมุ ดพระราชวัง สนามจัน ทร์ริเริ่ม โครงการ
ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การอ่ า น การเรี ย นรู้ แก่ ชุ ม ชนและจั ง หวั ด
ใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2549

หอสมุดสาขาวังท่าพระ ปรับปรุงตกแต่งภายใน
อาคารให้ทันสมัยและสวยงาม

หอสมุ ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รีย้ า ยมา
ให้บริ กา ร ณ อาค าร เอก เท ศ “อาค า ร
วิทยบริการ” มีพื้นที่ 1,949.29 ตารางเมตร

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 12
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2550

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปรับปรุงอาคาร
และตกแต่งภายในอาคารหอสมุดให้ทันสมัยและ
สวยงาม

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ด หอสมุ ด
ลักษณะ ห้องสมุดมีชีวิ ต มีมุม กาแฟ มุมสบาย
ส่วนนิทรรศการ และอื่นๆ

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ด งา น
“ทั บ แก้ ว บุ๊ ค แฟร์ ” มหกรรมหนั ง สื อ สื่ อ การ
เรียน ครั้งที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นจากการนาร้านค้ามา
จ าหน่ า ยหนั ง สื อ เพื่ อ เป็ น บริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ ณ หอสมุด
พ.ศ. 2551

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ด ให้ มี ล าน
หอสมุ ดพระราชวั งสนามจันทร์ “Knowledge
Park @ Library” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านนอกอาคารหอสมุด

พ.ศ. 2552

หอสมุดวิ ทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุง
ตกแต่ ง ภายในอาคารวิ ท ยบริ ก าร ชั้ น 1 -2
ให้ทันสมัยและสวยงาม

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 13
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2555

สานักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอจัดตั้ง
ส่วนงานในกากับภายในขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน
ได้แก่ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

พ.ศ. 2556

โครงการจดหมายเหตุ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ปรั บ เปลี่ ย นสถานะเป็ น หอจดหมายเหตุ
มหาวิท ยาลั ยศิลปากร มีส ถานภาพเทียบเท่ า
ฝ่ า ย ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในกากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556

ห อ ส มุ ด วิ ท ย า เ ข ต ส า ร ส น เ ท ศ เ พ ช ร บุ รี
มีส ถานภาพเที ยบเท่ า หอสมุ ด ทั้ง 2 วิท ยาเขต
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จั ด ตั้ ง แ ล ะ แ บ่ ง ห น่ ว ย ง า น ใ น ก า กั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 14
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2556

หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ จั ด ที่ นั่ ง อ่ า น
ศึกษาเรีย นรู้ นอกอาคาร ม.ล. ปิ่ น มาลากุล
ชั้น 1

พ.ศ. 2557

สานักหอสมุดกลาง นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
Sierra
มาให้บริการและดาเนินงานแทน
MILLENNIUM

พ.ศ.2559ปัจจุบนั

หอสมุดสาขา วังท่าพระ คืนพื้นที่บริการวารสาร
ชั้นใต้ ดิน อาคารศูนย์ รวม 3 คณะมัณฑนศิล ป์
ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยน าวารสารมาให้ บ ริ ก าร
ในอาคารหอสมุด

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 15
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ
2.1 ปรัชญา
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้
2.2 ปณิธาน
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี
2.4 พันธกิจ
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.5 แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการ
เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสานักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสาเร็จ สานักหอสมุดกลาง จึงได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจาแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

กลยุทธ์ 1.1 การจัดการพื้นที่การให้บริการที่เอื้อต่อการ 1.1.1 พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
เรียนรู้และการสร้างสรรค์
1.1.2 พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่างคุ้มค่า ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
1.1.3 พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาเขต
1.1.4 พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ เ ป็ น แหล่ ง รวมคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
1.1.5 พัฒนาพื้นที่บริการของสานักงานเลขานุการ ให้มี
ความสวยงาม และทันสมัย
กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สร้างความสุขใน 1.2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะในการ
การทางาน
ทางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

2.1 การจัดหาทรัพ ยากรสารสนเทศที่ทั นสมัย รวดเร็ ว 2.1.1 มี ก ารจั ด หาทรั พ ยากรสาร สนเทศอย่ า งมี
ตรงกั บ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ทั้ ง ในรู ป แบบ ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1.2 มี ก ารสรุ ป ผลการด าเนิ น งานจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ
2.2 การพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศในรู ป แบบ 2.2.1 มีโครงการจัดท าผลงานทางวิช าการเผยแพร่ใ น
อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมวดหมู่และทา 2.3.1 มี ก ารก าหนดค่ า เป้ า หมายในการวิ เ คราะห์
รายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
หมวดหมูแ่ ละทารายการ
2.3.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

3.1 การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล

3.1.1 จัดทาเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ห้องสมุดเพื่อนาไปสู่การเทียบเคียง (Benchmark)
3.1.2 มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน
3.1.3 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับผู้ใช้บริการ
3.1.4 พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
3.1.5 ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรสารสนเทศอย่ า ง
คุ้มค่า

3.2 การบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

3.2.1 มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย
3.2.2 ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารรู้ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ค้นคว้าและวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสานักหอสมุดกลาง
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

4.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

4.1.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (I D P )
4.1.2 วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละสาย
งาน (Training Roadmap)
4.1.3 สนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ของบุ ค ลากร (Career
Path)
4.1.4 วิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการทดแทนอั ต ราก าลั ง
(Succession Plan)

4.2 การพั ฒ นาที ม งานเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ของส านั ก 4.2.1 สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นการทางาน
เป็นทีม
หอสมุดกลาง (Team Work)
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
ของสานักหอสมุดกลาง
4.2.3 จัดกิจกรรมสาหรับการพัฒนาการทางานเป็นทีม
4.3 การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร

4.3.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
สนับสนุนให้เข้าร่ วมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในประเทศ/ต่างประเทศ
4.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

5.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร 5.1.1 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท า
สานักหอสมุดกลาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปฏิบัติงาน
5.1.2 เพิ่ ม ช่ อ งทางในการสื่ อ สารภายในองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

5.2 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ 5.2.1 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารอย่ า ง
บริหาร
เหมาะสม
5.2.2 ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพหรือในการบริหารงาน
5.3 การบริหารสานักหอสมุดกลางตามหลักธรรมาภิบาล

5.3.1 ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
5.3.2 มี ร ะบบการจั ด สรรและบริ ห ารงบประมาณ ที่
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับศักยภาพและสะท้อนสมรรถนะของบุคคล
อย่างเป็นธรรม
5.3.4 ใช้ระบบบริหารคุณภาพกากับการดาเนินงาน

5.3.5 มีก ารแต่ง ตั้ง ตัวแทนชุมชนมาเป็น ที่ ปรึ กษาการ
บริหารงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

6.1 การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ 6.1.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
ของชุมชน
ชุมชน
6.1.2 พั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
6.2 การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ส านั ก 6.2.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภายใน/
หอสมุดกลาง
ภายนอก ให้เป็นหุ้นส่วนในการให้บริการวิชาการ
6.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับสานัก
หอสมุดกลาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเป็นผู้นาสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

7.1 การจัดการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม

7.1.1 ผลัก ดัน หอสมุดสาขา วั งท่า พระสู่ค วามเป็น ผู้น า
สารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
7. 1. 2 สร้ าง ระ บบ ก า รบ ริ ห าร ห อ จด ห ม าย เ ห ตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7.1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร์สู่ความเป็นผู้นาสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก
7.1.4 สนั บสนุน หน่ วยงานในสั งกั ดส านั กหอสมุดกลาง
เผยแพร่สารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม สู่สังคมภายนอก
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดองค์กรในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน
1. สานักงานเลขานุการ ประกอบด้วย
งานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานวางแผนและประชาสัมพันธ์
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ ประกอบด้วย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา
4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประกอบด้วย
งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ
5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการบริหารงาน
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บุคลากร
สานักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจานวน 108 คน จาแนกตามหน่วยงานดังนี้
ตารางที่ 1 อัตรากาลังของสานักหอสมุดกลาง
(หน่วย : อัตรา/คน)
ตาแหน่ง
หน่วยงาน

ข้าราชการ/พนักงาน

ลูกจ้าง

ลูกจ้าง

รวม

บรรณารักษ์ ตาแหน่งอื่นๆ

ประจา

ชั่วคราว

ทั้งสิ้น

1. สานักงานเลขานุการ

-

11

-

4

15

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

13

18

4

13

48
7

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ

9

13

3

5

30

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4

2

-

5

11

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

1

3

-

-

4

รวมทั้งสิ้น

27

47

7

27

108

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงร้อยละของอัตรากาลังของสานักหอสมุดกลาง จาแนกตามประเภทของบุคลากร
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4. ผู้บริหารสานักหอสมุดกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ
อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา
นางดารารัตน์ จุฬาพันธุ์
สานักงานเลขานุการ
นางอาทิตา นกอยู่
นางสาววรารัตน์ วีรเดชกาพล
นายสมภพ สุขดี
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
นางจรินทร์ คิดหมาย
นางดารารัตน์ จุฬาพันธุ์
นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว
นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค

ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
รองผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
รองผู้อานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เลขานุการสานักหอสมุดกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
หัวหน้างานวางแผนและประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
นางสมปอง มิสสิตะ

บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา

นางฐิติมา กลิ่นทอง
นางสุกัญญา โภคา
นางเอกอนงค์ ดวงจักร์
นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน

นางสาวลินดา อยู่สูง

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
นางวิไลรักษ์ แก้ววิไล

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและรักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานธุรการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
รักษาการในตาแหน่งหัวหน้างานบริการ และรักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้างานโสตทัศนวัสดุ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้าหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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5. รายนามคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์
5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล
5.4 อาจารย์ นันทพล
5.5 อาจารย์ กศิตินทร
5.6 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์
5.7 อาจารย์ ฉายสิริ
5.8 นางสมปอง
5.9 นางจรินทร์
5.10 นางอาทิตา

ตันวิมลรัตน์
วิรุฬห์เพชร
ชุมชอบ
จั่นเงิน
ชุมวรานนท์
ช่างทอง
พัฒนาถาวร
มิสสิตะ
คิดหมาย
นกอยู่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลฃานุการ

5.11 นางณัชชา

มณีวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

6. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่านิยม : บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร
7. จุดเด่นของสานักหอสมุดกลาง
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี
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8. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณตามแหล่ง
งบประมาณ พ.ศ. 2558- 2559
ปีงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

ร้อยละ

2558

2559

เพิ่ม / - ลด

เพิ่ม / - ลด

เงินแผ่นดิน

550,000

550,000

-

-

เงินรายได้

491,600

477,500

-14,100

-2.87

รายรับโครงการพิเศษ

-

-

-

-

รวม

1,041,600

1,027,500

-14,100

-1.35

ตารางที่ 3 โครงการบริการทางวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจาปี พ.ศ. 2558 จาแนก
ตามหน่วยงาน/คณะวิชา
คณะวิชา / หน่วยงาน

จานวนโครงการ/กิจกรรม*

สานักหอสมุดกลาง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

1

550,000

1

550,000

* จานวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย
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ตารางที่ 4 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในปีการศึกษา 2558
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จานวนโครงการ

1. จานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

-

9. การบริหารจัดการ
9.1 งบประมาณ
ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ

รวม

2559

31,864,900

29,742,000

-

61,606,900

2558

29,822,000

45,587,500

-

75,409,500

2557

29,822,000

30,398,400

-

60,220,400

2556

29,930,300

27,988,900

-

57,919,200
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ตารางที่ 6 สรุปรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
รายการ

รายรับ (บาท)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3,207,135.00
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4,391,275.00
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
18,675,668.51
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
4,119,231.64
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,060,680.00
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
50,000.00
รวม
45,503,990.15

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)

2,313,055.20
894,079.80
3,384,199.49 1,007,075.51
7,568,729.90 11,106,938.61
59,201.83 4,060,029.81
1,127,824.30 13,932,855.70
40,000.00
10,000.00
14,493,010.72 31,010,979.43

ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ
(ร้อยละ)
72.12
77.07
40.53
1.44
7.49
80.00
31.85

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจ่าย) ณ 31 กรกฎาคม 2559
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ตารางที่ 7 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559
จาแนกตามงาน
รายการ
งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด (บาท)

%เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ

รายจ่าย

รายรับ
(บาท)

เงินเดือนฯ

งบดาเนินการ

สาธารณูปโภค

34,589,390.15

4,175,859.09

5,122,216.50

59,201.83

977,824.30

10,335,101.72

29.88

9,314,600.00

1,521,395.60

1,870,792.85

-

150,000.00

3,542,188.45

38.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,150,000.00

-

611,412.55

-

-

611,412.55

53.17

-

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

4,308.00

-

-

4,308.00

2.15

-

-

-

-

-

-

-

45,503,990.15

5,697,254.69

7,608,729.90

59,201.83

1,127,824.30

14,493,010.72

31.85

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษา
งานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
งานทุนการศึกษา
- จัดสรรทุนการศึกษา
- ทุนศึกษาต่อของอาจารย์
- ทุนศึกษาต่อของบุคลากร
สายสนับสนุน
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรของอาจารย์
- พัฒนาบุคลากรของบุคลากร
สายสนับสนุน
งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
- พัฒนางานวิจัย
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
งานบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจ่าย) ณ 31 กรกฎาคม 2559

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 31
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตารางที่ 8 จานวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล ประจาปีงบประมาณ 2559
ลาดับที่
1

2

ประเภท

เงินรายได้
บาท
ร้อยละ

รวม
บาท

ร้อยละ

หนังสือ
1.1 ภาษาไทย

584,862.22

14.63

67,184.30

9.27

652,046.52

13.80

1.2 ภาษาต่างประเทศ

2,414,137.15

60.38

543,474.85

74.95

2,957,612.00

62.61

66,588.00

1.67

57,680.00

7.95

124,268.00

2.63

794,098.14
40,700.00
98,076.30

19.86
1.02
2.45

49,094.18
7,682.83
-

6.77
1.06
-

843,192.32
48,382.83
98,076.30

17.85
1.02
2.08

3,998,461.81

100.00

725,116.16

100.00

4,723,577.97

100.00

วารสาร
2.1 ภาษาไทย
2.2 ภาษาต่างประเทศ

3
4

เงินงบประมาณ
บาท
ร้อยละ

โสตทัศนวัสดุ
ฐานข้อมูล
รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 9 จานวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ (1 สิงหาคม 2558- 31 มิถุนายน 2559)
ลาดับที่

คณะวิชา/หน่วยงาน

5

คณะจิตรกรรมฯ
คณะสถาปัตยกรรม
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป์
คณะดุริยางคศาสตร์

6

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

1
2
3
4

ภาษาไทย
บาท

ร้อยละ

ภาษาต่างประเทศ
บาท
ร้อยละ

รวม
บาท

ร้อยละ

4,291.50

0.66

164,451.50

5.34

168,743.00

4.53

31,242.25
-

4.79
-

257,648.15
119,330.00
270,919.00

8.37
3.88
8.80

257,648.15
150,572.25
270,919.00

6.91
4.04
7.27

-

-

-

-

-

-

143,213.60

21.96

-

-

143,213.60

3.84

7

คณะอักษรศาสตร์

6,676.00

1.02

134,795.85

4.38

141,471.85

3.79

8

คณะศึกษาศาสตร์

15,608.60

2.39

99,644.50

3.24

115,253.10

3.09

9

คณะวิทยาศาสตร์

8,268.25

1.27

259,847.15

8.44

268,115.40

7.19

10

คณะเภสัชศาสตร์

16,504.30

2.53

207,015.70

6.73

223,520.00

5.99

11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

3,438.00

0.53

355,660.25

11.56

359,098.25

9.63

12

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร *
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

376,601.87

57.76

1,038,970.65

33.77

1,415,572.52

37.96

13
14
15

16

รวมทั้งสิ้น

8,246.40
-

-

-

-

-

-

1.26

81,791.85

2.66

90,038.25

2.41

-

86,867.40

2.82

86,867.40

2.33

-

37,955.75

1.02

37,955.75

5.82

652,046.52

100.00

--3,076,942.00

100.00

3,609,658.52

100.00

*งบสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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9.2 การพัฒนาบุคลากร
สานักหอสมุดกลาง มุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2558
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้
ตารางที่ 10 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาต่างประเทศ
(สิงหาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
ลาดับ
1

ชื่อ-สกุล

ระดับและ
สาขาวิชา

ประเทศ

วันเดือนปี

แหล่งทุน

นางณัชชา มณีวงศ์ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม สาธารณรัฐเกาหลี 17-21 พ.ค. 59 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศึกษาดู ง านทางด้ า น
(เกาหลีใต้)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์
โครงการขั บ เคลื่ อ น
การวิ จั ย เพื่ อส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ตารางที่ 11 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ จานวนทั้งสิ้น 65 ราย
(สิงหาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หัวข้อ

วันที่

หน่วยงาน/สถานทีจ่ ัด

1

นางพัชรี เวชการ

ประชุมพิจารณารูปแบบการอ้างอิง
วิทยานิพนธ์ เพื่อรองรับในการ
ให้บริการระบบกากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดทาและบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์ สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา

2 พ.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

นายอานาจ เกตุสม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การซ่อม
อนุรักษ์หนังสือทั่วไป"

17-18 พ.ค. 59

สานักหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร

3

นายอนิรุจ จ่ากลาง

ศึกษาดูงานสานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

28 มิ.ย. 59

หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์

4

นางพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล

โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อ ง 30 มิ.ย. 59
"แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
พั ส ดุ แ ละการติ ด ตามตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร"

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
สานักหอสมุดกลาง

5

นางพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล

โครงการให้ ค วามรู้ แ ละอภิ ป ราย 14 ก.ย. 59
เรื่อง "ประสบการณ์การบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ"

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฯลฯ
จานวนผู้อบรมทั้งสิ้น 65 ราย 151 ครั้ง
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ตารางที่ 12 โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดกลาง (สิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
ระยะเวลา

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

25-26 ธ.ค. 58

90 คน

220,000 บาท

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงร่วมกับคณะ
กรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

7 ม.ค. 59

134 คน

13,000 บาท

โครงการศึกษาดูงานโครงการใน
คณะกรรมการบริหาร
พระราชดาริหนองใหญ่ ศึกษาแนวคิด ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมพรคาบานา
และศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงที่เกาะ
พิทักษ์ จังหวัดชุมพร เรื่อง “ตามรอย
พ่อ : แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กร”

รุ่นที่ 1

90 คน

308,000 บาท

โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ 2559 เรื่อง “การจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง
(แผนระยะยาว)”

24-25 มิ.ย. 59

108 คน

230,250 บาท

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การ
บริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(Performance management)

2

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนโลก”

3

4.

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ
(บาท)

9-11 มี.ค. 59
รุ่น 2
16-18 มี.ค. 59
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9.3 อาคารสถานที่
สานักหอสมุดกลาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 18,369 ตารางเมตร
ตารางที่ 13 พื้นที่จาแนกตามหน่วยงาน
(หน่วย : ตารางเมตร)
หน่วยงาน

พื้นที่

1. สานักงานเลขานุการ

1,528

2. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

10,715

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ

1,701

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4,208

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

217

รวมทั้งสิ้น

18,369

ตารางที่ 14 พื้นที่จาแนกตามประเภทใช้สอย
(หน่วย : ห้อง)
ประเภท

1. ห้องบริการ
2. ห้องประชุม/สัมมนา
3. ห้องปฏิบัติงาน
4. ห้องอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

สานักงาน
เลขานุการ

หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์

หอสมุดสาขา
วังท่าพระ

หอสมุด
วิทยาเขตสาร
สนเทศเพชรบุรี

หอ
จดหมาย
เหตุฯ

รวม

4
5
7

33
13
59

6
1
4
8

4
1
3
3

1
1
-

44
6
26
77

16

105

19

11

2

153
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10. การดาเนินงาน
10.1 บริการของหอสมุด
1. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
3. บริการยืมระหว่างวิทยาเขต
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. บริการจองหนังสือออนไลน์
6. บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
7. บริการมัลติมีเดีย
8. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่
9. บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์
10. บริการโสตทัศนวัสดุ
11. บริการห้องอินเตอร์เน็ต
ฯลฯ
10.2 คอลเลคชั่นพิเศษ
1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
1.1 คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ได้แก่ คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่น
หนังสือหายาก/หนังสือสงวน
1.2 ห้องสมุดดิจิทัล
รวบรวมสารสนเทศดิจิทัลประเภทเดียวกันจากคอลเลคชั่นต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน จัดเป็น
3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
- e-Book Collection รวบรวม e-Book จากดิจิทัลคอลเลคชั่นต่าง ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูล
หนังสือหายาก, e-Book on Art , ฐานข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นาขึ้นชั้นหนังสือ พร้อมทั้งนาเสนอ
ทั้งในรูปไฟล์ PDF และในรูปแบบ Interactive e-Book
- In-House Database รวบรวมฐานข้อมูลที่หอสมุดพัฒนาเองทั้งที่เป็นฐานข้อมูลฉบับ
เต็ม (Full text database) ฐานข้อมูลภาพ ( Image database) และสารสนเทศดิจิทัลอื่น ๆ
- Online database รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) ที่หอสมุดฯ
จั ด หามาไว้ ใ ห้ บ ริ การแก่ ผู้ ใช้ ทั้ งฐานข้ อ มูล บอกรั บที่ เ สี ย ค่ าสมาชิ ก และฐานข้อ มู ล ฟรี รวมทั้ ง ฐานข้อ มู ล ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
2.1 SNC Sound Library เป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ประเภทที่จัดเก็บ
พระสุรเสียงวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาการพูดการแสดงและบทเรียน
2.2 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ให้บริการหนังสือใน
ครอบครองส่วนตัวของท่าน
2.3 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้
รวมถึงผลงานวิชาการเอกสารและต้นฉบับลายมือของท่าน
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2.4 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก ใน
16 ด้าน เช่น ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ฯลฯ
3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3.1 SUP Entertainment โรงภาพยนตร์ในหอสมุดจัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 น.
3.2 มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมุมหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
การลงทุน การออม
3.3 Green Zone โซนสาหรับนั่งเล่น พักผ่อน พร้อมกาแฟและขนมจาก Veridian Lodge
& Restaurant บริการในราคาย่อมเยา
3.4 Exhibition Zone โซนจัดนิทรรศการ สาหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการแสดงผลงาน
4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์ จัดทาเครื่องมือช่วยค้นและให้บริการ หนังสือ
เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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10.3 สถิติการให้บริการทางวิชาการ
ตารางที่ 15 จานวนเล่มหนังสือที่จัดซื้อจาแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน (1 สิงหาคม 2558- 30 มิถุนายน 2559)
ลาดับที่

คณะวิชา/หน่วยงาน

ภาษาไทย
เล่ม
ร้อยละ

ภาษาต่างประเทศ
เล่ม
ร้อยละ

รวม
เล่ม ร้อยละ

1

คณะจิตรกรรมฯ

17

0.71

51

4.58

68

1.94

2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

134

12.04

134

3.83

3

คณะโบราณคดี

117

4.90

71

6.38

188

5.37

4

คณะมัณฑนศิลป์

-

-

185

16.62

185

5.28

5

คณะดุริยางคศาสตร์

-

-

-

-

-

-

6

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

517

21.64

-

-

517

14.76

7

คณะอักษรศาสตร์

36

1.51

72

6.47

108

3.08

8

คณะศึกษาศาสตร์

36

1.51

33

2.96

69

1.97

9

คณะวิทยาศาสตร์

32

1.34

104

9.34

136

3.88

10

คณะเภสัชศาสตร์

31

1.30

59

5.30

90

2.57

11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

12

0.50

88

7.91

100

2.86

12

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

1,391

58.23

279

25.07

1,670

47.69

13

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

-

-

-

-

-

-

14

คณะวิทยาการจัดการ

25

1.05

24

2.16

49

1.40

15

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

13

1.17

13

0.37

16

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

175

7.33

-

-

175

5.00

2,389

100

1,042

100

3,431

100

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ 16 จานวนคอมพิวเตอร์ (1 สิงหาคม 2558- 31 พฤษภาคม 2559)
สถานที่
จานวนเครื่องสาหรับ
เจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการ
14
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
55
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
32
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
10
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
รวมทั้งสิ้น
115

จานวนเครื่อง
สาหรับผู้ใช้บริการ
72
36
47
1
156
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ตารางที่ 17 จานวนผู้เข้าใช้บริการ (1 สิงหาคม 2558- 30 มิถุนายน 2559)
(หน่วย : ครั้ง)

เดือน/ปี

ในเวลา*

นอกเวลา**

รวม

สิงหาคม

2558

44,784

16,961

61,745

กันยายน

2558

74,444

40,896

115,340

ตุลาคม

2558

61,849

30,207

92,056

พฤศจิกายน 2558

67,619

40,496

108,115

ธันวาคม

2558

28,401

9,751

38,152

มกราคม

2559

35,729

12,670

48,399

กุมภาพันธ์

2559

51,022

28,952

79,974

มีนาคม

2559

63,094

29,953

93,047

เมษายน

2559

51,658

27,516

79,174

พฤษภาคม
มิถุนายน

2559
2559

53,492
16,691

28,402
2,593

81,894
19,284

รวมทั้งสิ้น

548,783

268,397

817,180

* ในเวลา
** นอกเวลา

วันจันทร์ - วันศุกร์
วันจันทร์ - วันศุกร์

วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์และวันอาทิตย์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต)
เวลา 16.30 น. – 22.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
เวลา 16.30 น. – 21.00 น. (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
เวลา 16.30 น. – 19.30 น. (หอสมุดสาขา วังท่าพระ)
เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (หอสมุดสาขา วังท่าพระ)
เวลา 09.00 น. – 16.30 น (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
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ตารางที่ 18 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ที่บอกรับโดย สกอ.
(สิงหาคม 2558- พฤษภาคม 2559)*
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อฐาน

ScienceDirect
Wilson Databases
IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ProQuest Dissertations & Theses
Academic Search Complete
Education Research Complete
Computer & Applied Science Complete
ABI/INForm Complete
SpringerLink – eJournal
American Chemical Society Journal (ACS)
Emerald management (EM92)
Web of Science
ACM Digital Library
Total

จานวนครั้งการเข้าถึง

1,688,215
133,635
38,666
15,409
14,728
13,951
15,348
9,689
28,875
3,845
6,130
1,818
913
1,971,222

ร้อยละ

85.64
6.78
1.96
0.78
0.75
0.71
0.78
0.49
1.46
0.20
0.31
0.09
0.05
100.00

* เข้าถึงสถิติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559

แผนภูมิที่ 2 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สกอ. 3 อันดับแรก
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ตารางที่ 19 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ทีบ่ อกรับโดย สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(สิงหาคม 2558- พฤษภาคม 2559)
ลาดับ

1
2
3
4

ชื่อฐาน

JSTOR
Matichon e-Library
ARTstor
Britannica Image Quest
Total

จานวนครั้งการเข้าถึง

14,578
4,298
8,058
191
27,125

ร้อยละ

53.74
15.85
29.71
0.70
100.00

แผนภูมิที่ 3 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 อันดับแรก
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ตารางที่ 20 จานวนสิ่งพิมพ์ จาแนกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีในห้องสมุด
ลาดับที่
รายละเอียด
1
หนังสือ (เล่ม)
2
วารสาร และหนังสือพิมพ์
2.1 วารสาร (ชื่อ)

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
378,986
210,655
2,165

3

2.2 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ)
สื่อโสตทัศน์

9
(ไม่แยกภาษา)

4
5

แผ่นโฆษณา
ของที่ระลึก

(ไม่แยกภาษา)
(ไม่แยกภาษา)

ตารางที่ 21 จานวนสมาชิก ปีการศึกษา 2558
คณะวิชา/ระดับการศึกษา

รวม
589,641

1,936

4,101

3

12
12,789
2,553
1,031
(หน่วย : คน)

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1. คณะจิตรกรรมฯ
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะโบราณคดี
4. คณะมัณฑนศิลป์
5. คณะดุริยางคศาสตร์

532
445
944
1,189
530

227
319
212
158
85

31
72
47
22
-

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์*
6. คณะอักษรศาสตร์

2,721

82

9

7. คณะศึกษาศาสตร์*
8. คณะวิทยาศาสตร์
9. คณะเภสัชศาสตร์
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

1,475
1,979
1,084
4,677

795
273
77
203

401
69
38
27

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

926

5

-

12. คณะวิทยาการจัดการ
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
14. วิทยาลัยนานาชาติ

2,951
2,015
475

379
27

163
4

21,943

2,842
25,668

883

วิทยาเขตวังท่าพระ

รวมทั้งสิ้น

* นักเรียนโรงเรียนสาธิตเป็นสมาชิก จานวน 684 คน
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ตารางที่ 22 สถิติการให้บริการทางวิชาการ (1 สิงหาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2559)
ลาดับ
รายการ
1
สมาชิกห้องสมุด
2
จานวนผูเ้ ข้าใช้บริการ
1.1 บุคคลภายใน
1.2 บุคคลภายนอก
1.3 ในเวลาราชการ
1.4 นอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์
1.5 นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์
3
บริการหนังสือใหม่ประจาเดือน
4
บริการยืม-คืนหนังสือ
4.1 จานวนการให้ยืม

จานวน
26,352
797,896
768,255
29,641
532,092
265,804
99,041
9,216/10,322
556,340
307,336

หน่วยนับ
คน
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ชื่อ/เล่ม
เล่ม
เล่ม

4.2 จานวนการรับคืน

349,016

เล่ม

บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
5.1 จานวนการให้ยืม
5.2 จานวนการรับคืน
บริการโสตทัศนูปกรณ์
บริการยืมระหว่างห้องสมุด

37,812
28,140
25,915
18,555
390

รายการ
รายการ
รายการ
ครั้ง
เล่ม

9
10
11
12
13

7.1 จานวนที่ขอยืม
7.2 จานวนที่ให้ยืม
บริการยืมระหว่างวิทยาเขต
8.1 จานวนที่ขอยืม
8.2 จานวนที่ให้ยืม
บริการยืมหนังสือด้วยเครื่อง Self Check
บริการยืมหนังสือจากคอลเลคชัน่ mncl
บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
บริการห้องอินเตอร์เน็ต
จานวนเงินค่าปรับหนังสือเกินกาหนดส่ง

240
150
11,171
5,371
5,844
2,374
254
2,100
71,933
1,199,579

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เรื่อง
ครั้ง
บาท

14

บริการนาชมและศึกษาดูงาน

36/4,562

ครั้ง/คน

5

6
7

8
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11. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักหอสมุดกลาง ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดาเนินการตามภารกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง โดยยึดเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน เป็นแนวปฏิบัติ มีการตรวจสอบการดาเนินการเป็นระยะ นาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ในการ
วางแผน ดาเนิ นการ กากับ และติดตามการประกันคุณภาพภายใน จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพให้ แก่
หน่วยงานในสังกัด มีการกาหนดแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพของสานักหอสมุดกลาง ประจาปี
งบประมาณ 2559 มีการประชุมเพื่อวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทาการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ในนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
12. การนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 23 แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณบางตัวไม่สามารถ
วัดได้อย่างเที่ยงตรง เช่น ตัวชี้วดั ในโครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา
2. ควรพัฒนาหาแนวทางในการบริการ
วิชาการโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นจุดแข็งของห้อง
สมุ ด เช่ น ทรั พ ยากรสารสนเทศทางด้ า นศิ ล ปะซึ่ ง ไม่ มี
บริการในห้องสมุดแห่งอื่น

การดาเนินการ
1. ปรับตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
2. หอสมุด สาขาวังท่าพระได้ดาเนินการจัดทา InHouse Database ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดสาขา
วังท่าพระ ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่สาคัญและมีคุณค่า
ดังนี้
1) คอลเลคชั่น ปกหนังสือศิลปะ เก็บรวบรวมหน้าปก
หนังสือที่มีอยู่ในหอสมุด สาขาวังท่าพระ ม.ศิลปากร
2) ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ จัดทากฤตภาคข่าว
บทความ บทสั ม ภาษณ์ และข้อเขีย นอื่ น ๆ ทางด้ า น
ศิลปะ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร ตั้งแต่ปี
2519 - 2548
3) ฐานข้อมูลภาพถ่าย รวบรวมภาพถ่าย/สไลด์ที่
ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุด สาขาวังท่าพระ ถ่ายภาพ
เองและภาพถ่ายที่อาจารย์/ บุคลากรมอบให้หอสมุด
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(ต่อ)

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

การดาเนินการ
4) ฐานข้อมูลวั ดในกรุงเทพฯ นาชมสถาปัตยกรรมที่
สวยงามและมีคุณ ค่า ของวั ดต่ า งๆ ในกรุง เทพฯ พร้อม
ข้อมูลโดยสังเขป
5) ฐานข้อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉบั บ เต็ ม ออนไลน์ รวบรวม
วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร รวบรวม
ศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
6) ฐานข้อมูลโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ
รวบรวมโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะซึ่งหอสมุด สาขาวังท่า
พระ จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษ
7) ศูน ย์ ข้อ มู ล เกาะรั ต นโกสิ น ทร์ น าเสนอสารสนเทศ
เกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ วังและวัด
ตึกและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านเรือนและชุมชน ย่านพาณิชย์
ศิลปกรรมและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2559 สานักหอสมุดกลางได้มีการ
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ดู แ ลงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และนอกจากนี้
ส านั ก หอสมุ ด ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบ
ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการ เลขานุการ และหัวหน้าหอสมุด 3 แห่ง และ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
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(ต่อ)

ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
3. การกาหนดขอบเขตของการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนควรให้บริการกับชุมชนวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก โดยมีสัดส่วนการบริการ
วิชาการให้มากกว่าชุมชนภายนอก

การดาเนินการ
3. ปรับ สั ด ส่ ว นการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการให้ เหมาะสมขึ้ น
นอกจากมี ก ารจั ด โครงการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
บุ ค คลภายนอก ก็ มี ก ารจั ด ท าโครงการที่ มุ่ ง เน้ น กั บ
บุคลากรภายใน ทั้งการจัดประชุม อบรม ในเรื่อง
1) การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การ
จัด การสมดุ ล ระหว่า งเอกสารทรงคุณ ค่ากับ เทคโนโลยี
สมัยใหม่
2) มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก

3) อบรมการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อการจัดเก็บและ
จัดการรายการบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ต้องใช้
ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือรายงาน
ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
การดาเนินการ
1. ควรปรับกระบวนการการได้มาซึ่งแนวปฏิบัติทดี่ ี โดยเริ่ม 1. คณะกรรมการการจัดการความรู้ ดาเนินการปรับ
ตั้งแต่การกาหนดประเด็น การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ กระบวนการการจัดการความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนด
การประมวลและกลั่นกรอง ตลอดจนการจัดทาแนวปฏิบัติ ประเด็นที่จะทาการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการ
ที่ดี เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรให้หน่วยงานภายนอก จั ด เก็ บ และมี ก ารเผยแพร่ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานทั้ ง รวบรวม
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้จริง
ความรู้ภายในและภายนอกเป็นลายลักษณ์อั กษร มีการ
ติดตามผลการนาไปใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับมา
ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านได้
นอกจากนี้ มี
กระบวนการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีตามแนวคิดและวิธีการ
ที่ถูกต้อง
2. ควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านจานวนผู้ใช้ห้องสมุด
ที่ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมทางสารสน
เทศดิจิทัล เช่น ข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีส่ ามารถค้นได้
ด้วย search engine ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุม
ไม่ได้แต่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานของห้องสมุด

2. ตรวจสอบความเสี่ยงด้านจานวนผู้ใช้หอสมุดที่ลดลง มี
การสารวจการใช้บริการสานักหอสมุดกลางพบว่า สาเหตุ
ของการไม่ได้เข้าใช้ห้องสมุดเกิดจากคณะวิชามี ห้องสมุด
ของคณะไว้รองรับอยู่แล้ว
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ข้อเสนอแนะองค์ประกอบที่ 6
ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ควรพิจารณาเลือกเกณฑ์ในการวัดที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.2 เกณฑ์
มาตรฐานข้อ 2 ที่ว่าด้วยบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็น นอกจากนี้ ยังควรนาเกณฑ์ไปพัฒนาเป็นคาถามใน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย
- ควรพิจารณานิยามความหมายของการบริการเชิงรุกใน
งานบริการสารสนเทศที่สอดคล้องกับพันธกิจของสานัก
หอสมุดกลาง

การดาเนินการ
- พิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ในตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสานักหอสมุดกลาง และปรับ
แบบสอบถาม
- นิยามความหมายของบริการเชิงรุกยังคงเดิม โดยอ้างอิง
จากตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ที่กาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
การดาเนินการ
- หลักฐานที่ใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานเกี่ยวกับแผนและ - วางแผนรวบรวมการจัดเก็บหลักฐานให้สอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงานควรยึดกรอบระยะเวลาเดียวกัน
แผน และผลการดาเนินการ โดยเขียนรายงานตามกรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน

13. ภารกิจหลักและจุดเน้นของสานักหอสมุดกลาง
สานักหอสมุดกลาง มีภารกิจหลักคือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจั ดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี รวมทั้งการให้ บ ริ การวิช าการแก่สั งคม และทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม มีการดาเนินงานจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสาขาวิชามีการพัฒนางานด้านบริการในรูปแบบต่างๆ ที่เ ป็นจุดเน้นในแต่ละ
หอสมุด ดังนี้
หอสมุด พระราชวัง สนามจั น ทร์ เน้ นบริก ารสารสนเทศด้ านมนุ ษยศาสตร์ สั งคมศาสตร์ ศิ ล ปะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย หอสมุดฯ มีบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเล่มหนังสือ วารสาร โสตทัศน์ และฐานข้อมูล
ออนไลน์ในทุกสาขาวิชา มีการจัดให้ บริการพิเศษ ได้แก่ ห้องอนุส รณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา
นาควัชระ ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
หอสมุดสาขา วังท่าพระ เน้นการบริการสารสนเทศด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
โบราณคดี ให้บริการสืบค้นและบริการต่างๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์บน
อินเตอร์เน็ ต ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดดิจิทั ลเพื่อจัดบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานข้อมูล
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ฉบับเต็ม ฐานข้อมูลภาพ เว็บไซต์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะ ได้จัดทาบริการพิเศษ ได้แก่ ห้องสมุด
ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ห้องสมุดดิจิทัล
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน้นบริการสารสนเทศด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารจัดการ การจัดการชุมชน การตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริการ SUP Entertainment จัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์
และจัดทาเครื่องมือช่วยค้น หนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้อกับประวัติ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัจจุ บัน สานั กหอสมุดกลางได้นาระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาใช้ในงานห้องสมุดเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุดกลางยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือ
ในการทางานของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต รวมทั้งการบอกรับฐานข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบซีดีรอม ออนไลน์ การ
จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียน การสอน
การศึกษา การค้นคว้า การวิจัย เป็นฐานข้อมูลเชิงสหวิทยาการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
อย่างคุ้มค่าภายใต้การดาเนินงานของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกปี มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างจริงจัง โดยให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับรู้ในการพัฒนา โดยมีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และกากับดูแลตัวบ่งชี้ เพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรี ย นรู้ สร้ า งสรรค์ และให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานก้ า วทั น
เทคโนโลยี ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร "บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร"
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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
มีเกณฑ์การประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
(PULINET) 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
รวมการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด 3 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเองของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ได้ดาเนินการตามภารกิ จ
ของสถาบั น ทั้ง 4 ด้านอย่ างครบถ้ว น โดยมีผ ลการประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน ในระดับดีมาก ค่าคะแนน
4.77 รวมผลการประเมินทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.84 มีรายละเอียดผลการประเมิน
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ (ทุกตัวบ่งชี้)

ผลการประเมิน ค่าคะแนน
5
5
5
4.77
4.77
4.84
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ
2 ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

การดาเนินการ
มี


5

จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
เสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ
1 และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ

6

คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน



1
2
3
4

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

5
6
5
6

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

ไม่มี






4 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง
สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี งบประมาณ
2559 (สห. 3.1.1-1) ที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน โดยในแต่ละโครงการจะมีการสารวจความ
ต้องการของชุมชน เช่น โครงการห้องสมุ ดมีชีวิตเพื่อชุมชน ที่จัดโดยหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการ
สารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละ
กิจกรรมถึงความสนใจหรือความต้องการที่จะให้จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป (สห. 3.1.1-2) ส่วนหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี มีการส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรม “บริการทางวิช าการแก่สั งคม” โดยการ
สอบถามไปยังโรงเรียนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถึงความต้องการให้
หอสมุดจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน (สห. 3.1.1-3) มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนการบริ การ
วิชาการ (สห. 3.1.1-4) และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับโครงการทุกโครงการ (สห. 3.1.1-5)
และนาเสนอแผนให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง พิจารณาอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 วาระที่ 2.6 (สห. 3.1.1-6)
มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ (สห. 3.1.2-1) จากโครงการบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน ประชาคม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการดาเนินการตามแผนบริการ
วิชาการของสานักหอสมุดกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สห. 3.1.2-2) จานวน 12 โครงการ โดยใช้
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,027,500.- บาท (เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 550,000.-บาท และ
เงินรายได้ จานวน 477,500.-บาท) ดังนี้
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
1. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ครั้งที่10 (สห. 3.1.2-3)
2. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน ประกอบด้วย (สห. 3.1.2-4)
2.1 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 1)
2.2 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 2)
2.3 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 3)
2.4 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 4)
2.5 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 5)
2.6 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (Amazing Library Camp)
2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็ก
2.8 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง องค์กรนวัตกรรม : องค์กรห้องสมุด
2.9 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรในห้องสมุด
2.10 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง
2.11 กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อชุมชน
3. โครงการ Library on Tour ครั้งที่ 1/2559 : EndNote Tour (สห. 3.1.2-5)
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หอสมุดสาขา วังท่าพระ
4. โครงการเปิดบ้านศิลปากร (SU Open House) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
(สห. 3.1.2-6)
5. โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน: หนังสือทามือ (สห. 3.1.2-7)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
6. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือและหนังสือทามือ ปี 2559 (สห. 3.1.2-8)
7. โครงการหนังสือมือสองปันความรู้สู่ชุมชน ปี 2559 (ครั้งที่ 5) (สห. 3.1.2-9)
8. โครงการปันปันกันอ่าน (ครั้งที่ 2) (สห. 3.1.2-10)
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
9. โครงการนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร” (สห. 3.1.2-11)
10. โครงการนิทรรศการ “ศิลปินแห่งชาติ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล” (สห. 3.1.2-12)
11. โครงการนิทรรศการ “ราชวรรณศิลป์ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” (สห. 3.1.2-13)
12. โครงการนิทรรศการ “ศิลปะการเล่นเงา...หนังใหญ่วัดขนอน” (สห. 3.1.2-14)
นอกจากการให้บริการวิชาการตามแผนที่วางไว้แล้ว สานักหอสมุดกลาง ยังมีการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนด้านอื่นๆ อีก ได้แก่
1. การเป็ น วิท ยากรบรรยาย เรื่ อ ง “การใช้แ ละการสื บ ค้ นวั ส ดุส ารสนเทศให้ ห้ อ งสมุ ด ให้ กับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในวัน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 (สห. 3.1.2-15) และเรื่อง “การจัดทาเอกสารอ้างอิงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EndNote) ให้กับภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ (สห. 3.1.2-16)
2. การเป็น สถานศึกษาฝึ กปฏิบั ติงานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี (สห. 3.1.2-17)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สห. 3.1.2-18) และคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 3.1.2-19)
3. การเป็ น สถานที่ เยี่ ย มชมดู งานให้ กั บ นั กศึ ก ษา สาขาบรรณารัก ษศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (สห. 3.1.2-20) มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามและคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ดูงาน (สห. 3.1.2-21)
ในแผนการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านั ก หอสมุ ด กลาง
มหาวิทยาลั ยศิล ปากร ทุกโครงการในแผนเป็น การให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า (สห. 3.1.3-1) มี การ
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยมีการดาเนินการ คิดเป็นร้อยละ 90.48 (สห. 3.1.4-1) และมี
การประเมินผลสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (สห. 3.1.4-2) มีการเสนอผลการดาเนินการโครงการบริการ
วิ ช าการ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก หอสมุ ด กลางเพื่ อ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 วาระที่ 2.7 (สห. 3.1.4-3) โดยคณะ
กรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการว่า “ควรมีโครงการบริการเคลื่อนที่ ซึ่งทาให้ชุมชน
และสังคมได้ประโยชน์” สานักหอสมุดกลางได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน
โดยมีการเดินทางออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย ตามโรงเรียน หรือชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสให้หนังสือไปถึงมือ
เด็กและชุมชน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักในหนังสือ ห้องสมุด และการอ่าน ได้แก่
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1. การจัดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปวั ฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทับเจริญ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์
สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย (สห. 3.1.5-1)
2. การจัดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
หมู่ที่ 4 ตาบลไร่ใหม่พัฒนา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี (สห. 3.1.5-2)
3. การจัดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และทับเจริญ เนื่องในงาน “โครงการสานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน
เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์” (สห. 3.1.5-3)
4. การจัดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดม่วงตารส อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (สห. 3.1.5-4)
5. การจัดโครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ ชุมชน ครั้งที่ 5 ร่วมจัดทาห้องสมุดตาหนัก
พัชราลัย อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สห. 3.1.5-5)
นอกจากการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่จัดโดยสานักหอสมุดกลางแล้ว ยังมีการดาเนินการให้บริการ
วิชาการโดยร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. โครงการ “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์” (สห. 3.1.6-1)
2. โครงการจัดแสดง “หนังใหญ่วัดขนอน” และการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย ในวันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย ประจาปี พ.ศ. 2558 (สห. 3.1.6-2) รวมทั้ง
การเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานดังกล่าว (สห. 3.1.6-3)
3. ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการในการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ประจาปี พ.ศ. 2558 (สห. 3.1.6-4)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สห. 3.1.1-1
สห. 3.1.1-2
สห. 3.1.1-3
สห. 3.1.1-4
สห. 3.1.1-5
สห. 3.1.1-6
สห. 3.1.2-1
สห. 3.1.2-2
สห. 3.1.2-3
สห. 3.1.2-4

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการสารวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคม เพื่อใช้
ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2559
แบบสารวจความต้องการของชุมชนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดระดับแผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สรุปตัวชี้วัดความสาเร็จระดับโครงการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
แผนการใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน
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หมายเลข
สห. 3.1.2-5
สห. 3.1.2-6
สห. 3.1.2-7
สห. 3.1.2-8
สห. 3.1.2-9
สห. 3.1.2-10
สห. 3.1.2-11
สห. 3.1.2-12
สห. 3.1.2-13
สห. 3.1.2-14
สห. 3.1.2-15

สห. 3.1.2-16

สห. 3.1.2-17
สห. 3.1.2-18
สห. 3.1.2-19
สห. 3.1.2-20

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการ Library on Tour ครั้งที่ 1/2559 : EndNote Tour
โครงการเปิดบ้านศิลปากร (SU Open House) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน: หนังสือทามือ
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือและหนังสือทามือ ปี 2559
โครงการหนังสือมือสองปันความรู้สู่ชุมชน ปี 2559 (ครั้งที่ 5)
โครงการปันปันกันอ่าน (ครั้งที่ 2)
โครงการนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร”
โครงการนิทรรศการ “ศิลปินแห่งชาติ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล”
โครงการนิทรรศการ “ราชวรรณศิลป์ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
โครงการนิทรรศการ “ศิลปะการเล่นเงา...หนังใหญ่วัดขนอน”
บั น ทึ ก ข้ อ ความ งานพั ฒ นาวิ ช าการและบริ ก ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ ศธ
0520.203/1289 ลงวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่ อ ง ขออนุ ญ าตเรี ย นเชิ ญ บุ ค ลากรใน
หน่วยงานเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้และการสืบค้นวัสดุสารสนเทศในห้องสมุด ”
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 และบันทึกข้อความของคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง
บั น ทึ ก ข้ อ ความ ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ ศธ
0520.203.7/266 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย
เรื่ อง “การจั ด ทาเอกสารอ้ างอิ งในโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (EndNote)” วัน จั นทร์ ที่ 11
กรกฎาคม 2559
หนังสือศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ศธ 5638(2)/ว
27 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดและรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559
หนั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ลั ก ษณ์ ที่ ศธ 571600/ว870 ลงวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559
เรื่อง ขอส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลักษณ์เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
บั น ทึ ก ข้ อ ความ คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ศธ 0520.202/000689
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ฝึกปฏิบัติงานห้องสมุด
หนั ง สื อ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี ที่ ศธ
0547.05/1015 ลงวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่ อ ง ขอเยี่ ย มชมหอสมุ ด พระราชวั ง
สนามจันทร์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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หมายเลข
สห. 3.1.2-21
สห. 3.1.3-1
สห. 3.1.4-1
สห. 3.1.4-2

สห. 3.1.4-3
สห. 3.1.5-1
สห. 3.1.5-2
สห. 3.1.5-3
สห. 3.1.5-4
สห. 3.1.5-5
สห. 3.1.6-1
สห. 3.1.6-2
สห. 3.1.6-3
สห. 3.1.6-4

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกข้อความ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520.202/002116 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ขออนุญาตนานักศึกษาต่างชาติเข้าเยี่ยมชมห้องสมุด พระราชวัง
สนามจันทร์
แผนบริการวิชาการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานผลการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการ
โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน
โครงการ Library on Tour ครั้งที่ 1/2559 : EndNote Tour
โครงการเปิดบ้านศิลปากร (SU Open House) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน: หนังสือทามือ
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบารุงหนังสือและหนังสือทามือ ปี 2559
โครงการหนังสือมือสองปันความรู้สู่ชุมชน ปี 2559 (ครั้งที่ 5)
โครงการปันปันกันอ่าน
โครงการนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร”
โครงการนิทรรศการ “ศิลปินแห่งชาติ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล”
โครงการนิทรรศการ “ราชวรรณศิลป์ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
โครงการนิทรรศการ “ศิลปะการเล่นเงา...หนังใหญ่วัดขนอน”
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 1)
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 2)
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 3)
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 4)
โครงการห้องสมุดสุดหรรษา นาพาความรู้สู่ชุมชน (ครั้งที่ 5)
โครงการ “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์”
โครงการจัดแสดง “หนังใหญ่วัดขนอน” และการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย
คณะอนุกรรมการโครงการนิทรรศการ “ราชวรรณศิลป์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย
ประจาปี พ.ศ. 2558
คณะอนุกรรมการ จัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจาปี พ.ศ. 2558
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน

3.1

5

6

5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3
จุดเด่น
1.
2.
3.
4.

มีแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการสู่ชุมชน
มีการดาเนินการตามแผน
มีการประเมินผลการดาเนินงานทุกโครงการ
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงผลการดาเนินการในปีถัดไป

จุดที่ควรพัฒนา
- การนางานการบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่งานวิจัย Routine to Research
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องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

การบริหารจัดการ
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

1

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ ม
สถาบั นและเอกลั กษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนิ น งานตามแผนบริ หารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน
ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ ต รง และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ตามประเด็ น ความรู้ อย่ า งน้ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อั กษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง
การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนการบริ ห ารและแผนพั ฒ นา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ

2
3
4

5
6

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

5
6
5
6

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี









4 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินการทา SWOT
Analysis (สห. 5.1.1-1) และนาผลการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2560 (สห. 5.1.1-2) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย (สห. 5.1.1-3) มีการกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (สห. 5.1.1-4)
มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานในสังกัดเป็นประจาทุกปี ในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดให้มีการ
สั ม มนาบุ ค ลากร ในวั น ที่ 24-25 มิ ถุ น ายน 2559 ณ โรงแรมเมธาวลั ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อ ชี้ แ จง
แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ทิศทาง และตัวชี้วัด ของสานักหอสมุดกลาง ให้ แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อทราบ
นาไปปฏิบัติ รวมทั้งบุคลากรสามารถซักถาม เสนอแนะประเด็นสาคัญต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน (สห.
5.1.1-5) มี ค ณะกรรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก หอสมุ ด กลาง ท าหน้ า ที่ ใ นการก ากั บ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ (สห. 5.1.1-6) มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.1-7) และแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละหอสมุด (สห. 5.1.1-8) รวมทั้งมีการ
จั ด ท าโครงการ/กิ จ กรรมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก
หอสมุดกลาง (สห. 5.1.1-9) มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 – 2560 ของสานักหอสมุดกลาง
(สห. 5.1.1-10) มีการประเมินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สห. 5.1.1-11)
มีการนาเสนอผลการประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลางและนาเสนอแผนให้ที่ประชุม
คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 วาระที่
2.7 เพื่ อให้ ค วามเห็ น ชอบและให้ ข้ อ เสนอแนะหรือ ข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ น าไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานในปี ต่ อ ไป
(สห. 5.1.1-12)
ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง ส านั ก หอสมุ ด กลางมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(สห. 5.1.2-1) เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ดาเนินการ ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือบริ หารความเสี่ ยง สานักหอสมุดกลาง เพื่อให้ คณะกรมการบริหารความเสี่ยง และ
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน (สห. 5.1.2-2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
ดาเนินการ ติดตามการบริหารความเสี่ยง จานวน 4 ครั้ง (สห. 5.1.2-3) คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้แต่
ละหน่ ว ยงานในส านั ก หอสมุ ด กลางด าเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ใ นหน่ ว ยงานส่ ง มายั ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สห. 5.1.2-4) จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้นาข้อมูลการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของสานักหอสมุดกลาง ประจาปีงบประมาณ 2559
(สห. 5.1.2-5) มีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนบริหารความเสี่ยง (สห. 5.1.2-6) มีการจัดทา
รายงานผลกิจกรรม/โครงการบริหารความเสี่ ยงในรอบ 6 เดือน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
หอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 วาระที่ 2.4 (สห. 5.1.2-7) โครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการเสร็จและประเมินผลแล้วได้แก่ โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต
เปลี่ยนโลก” โครงการบรรยายและเสวนาเรื่อง “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมและการติดตามตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร” และกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ (สห. 5.1.2-8) โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการได้แก่ โครงการจัดทาตาข่ายกันนกพิราบที่
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และ
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อาคารหม่ อมหลวงปิ่ น มาลากุล และโครงการส ารวจเพื่อ การปรับ ปรุงระบบเครื่ องปรับอากาศ หอสมุ ด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปี 2559 (สห. 5.1.2-9)
ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สานักหอสมุดกลางดาเนินการบริหารงานโดยการ
ยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1. หลั กประสิ ทธิผ ล (Effectiveness) การดาเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร มี การปฏิบั ติ งานมุ่งเน้ น ประสิ ทธิ ผ ลในระดั บหน่ว ยงาน โดยมี แผนการปฏิบัติ ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นทิศทางในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ (สห. 5.1.3-1)
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราย 6 เดือน เสนอ
ต่อผู้ บ ริ ห ารส านั กหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลั ย (สห. 5.1.3-2) ในระดับ หอสมุดมีการจัดทาแผนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 (สห. 5.1.3 -3) และมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สห. 5.1.3-4) มี
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดาเนินงาน
ยึดเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาการให้บริการ ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสู่สากล ซึ่งได้เริ่มดาเนินการพัฒนาระบบการให้บริการเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยการจัดซื้อโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC มาดาเนินการในหอสมุดสาขา
วังท่าพระ และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีลักษณะเป็นแบบ Text mode จากัดจานวนการเข้าถึงของ
ผู้ ใ ช้ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด งบประมาณ และการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น ทั้ ง 3 หอสมุ ด
ปีพ.ศ. 2550 สานักหอสมุดกลางได้ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ที่มีการทางานแบบ
Graphic mode ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอเว็บไซต์ของหอสมุดอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่
ต่อมาปี 2557 ได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบ Sierra เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางานบน Cloud computing
และสามารถทางานร่วมกับมือถือ สามารถเชื่อ มต่อกับ Social Network อื่นๆ เช่น Facebook Twitter ได้
ซึ่ง มีค วามทั น สมัย ได้ มาตรฐาน สะดวกและง่ ายต่อ การใช้ งาน ทาให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพเกิ ดประโยชน์ แ ก่
ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น (สห. 5.1.3-5) มีการนาระบบ e-Meeting มาใช้ในการประชุมภายในสานักหอสมุดกลาง เพื่อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทาแฟ้มและเอกสารประกอบการประชุม (สห. 5.1.3-6) มีการนาคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก (RASPBERRY PI) มาใช้ที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อการประหยัดพลังงานและพื้นที่
ในการติดตั้ง (สห. 5.1.3-7) มีการใช้โปรแกรมสถิติการลามาใช้ที่หอสมุดสาขา วังท่าพระ และหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวันลา (สห. 5.1.3-8)
นอกจากนี้ยังมีการจัดทาโปรแกรมการจองห้องประชุม ของสานักหอสมุดกลาง เพื่ออานวยความสะดวกแก่
บุ ค ลากรภายใน และบุ ค ลากรภายนอกในการใช้ ห้ อ งประชุ ม ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ในขั้ น ทดลองใช้ โ ปรแกรม
(สห. 5.1.3-9)
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สานักหอสมุดกลางได้ดาเนินการให้บริการต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้จัดทาแบบ
สารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสานักหอสมุดกลางอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สห. 5.1.3-10) เพื่อนาผล
การประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การให้ ก ารบริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพและตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
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(สห. 5.1.3-11) นอกจากนี้ ยั ง ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตอบสนองแก่ ค ณะวิ ช าภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่คณะวิชาร้องขอ (สห. 5.1.3-12) การเป็นสถานที่
ฝึกงานของนักศึกษา (สห. 5.1.3-13) การเป็นสถานที่เยี่ยมชมดูงาน (สห. 5.1.3-14) การให้ใช้พื้นที่หรือสถานที่
เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (สห. 5.1.3-15)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สานักหอสมุดกลางได้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติห น้าที่ในแต่ละปีให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้ (สห. 5.1.3-16) คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ตาข่ายกันนกพิราบ และถังดับเพลิง (สห. 5.1.3-17)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) สานักหอสมุดกลาง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยความโปร่งใสโดยใช้การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ (สห. 5.1.3-18) ที่ดาเนินการ
อย่ า งเปิ ด เผยตรงไปตรงมา สามารถชี้ แ จงได้ เ มื่ อ มี ข้ อ สงสั ย มี ก ารลงนามรั บ ทราบผลการประเมิ น
(สห. 5.1.3-19) มีการคัดเลือกบุคลากรใหม่เข้าทางานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ
การบริหารงานบุคคล (สห. 5.1.3-20) มีการดาเนินการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอน
กฎและระเบี ย บทางด้ านการเงิน และพั ส ดุ (สห. 5.1.3-21) มีก ารรายงานผลการใช้จ่ ายเงิ นต่ อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการประจาเดือน วาระรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจาเดือน (สห. 5.1.3-22) มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยในวงกว้างผ่านเว็บไซต์ของสานักหอสมุดกลาง www.lib.su.ac.th มีช่องทางติดต่อ
ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊คส์ เป็นต้น (สห. 5.1.3-23) มีการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุ กคนเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด (สห. 5.1.3-24)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) สานักหอสมุดกลางให้จัดทากล่องรับข้อเสนอแนะ/ผ่าน
ทางอีเมล/ระบบ OPAC (สห. 5.1.3-25) ไว้ให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมแสดง
ความคิดเห็นเสนอปัญ หาหรือประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการพัฒนาสานักหอสมุดกลาง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง จากบุคคลภายนอก จานวน 5 คน (สห. 5.1.3 -26) ซึ่ง
เป็นตัวแทนมาจากคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมกาหนดนโยบายในการดาเนินการและ
พัฒนาสานักหอสมุดกลาง มีการแต่งตั้ง อาจารย์วันชัย เจือบุญ รองศาสตราจารย์ ดร. นริ นทร์ สังข์รักษา
นางกาญจนา บุญวัฒนะกุล และนางกาญจนา สุคนธมณี เป็นที่ปรึกษาผู้อานวยการ และแต่งตั้ง อาจารย์พุฒ
วีระประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรงค์ ฉิมพาลี เป็นที่ปรึกษาสานัก หอสมุดกลาง ซึ่งแต่ละท่านเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้เรื่องมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างดี (สห. 5.1.3-27) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัด คณะกรรมการประกันคุณภาพ
และคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะประกอบด้วยตัวแทนของ
แต่ละหอสมุดเป็นกรรมการทุกชุด (สห. 5.1.3-28) นอกจากนี้ สานักหอสมุดกลางยังให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ (ระยะยาว) ที่โรงแรมเมธาวลัย อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี (สห. 5.1.3-29)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) สานักหอสมุดกลาง ใช้หลักการกระจาย
อานาจในการบริหารงาน โดยมีการมอบอานาจให้รองผู้อานวยการฯ (สห. 5.1.3-30) และหัวหน้าหอสมุด
เลขานุ การ ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ มีอ านาจในการวางแผนการดาเนินงาน และปฏิบัติงาน
ตามแผน และสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ (สห. 5.1.3-31)
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) สานักหอสมุดกลาง มีการบริหารราชการโดยยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลัง
และพั ส ดุ (สห. 5.1.3-32) การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องบุ ค ลากรในสั ง กั ด (สห. 5.1.3-33)
การคัดเลือกบุคลากรเข้าใหม่ (สห. 5.1.3-34) การปฏิบัติตามระเบียบการใช้หอสมุด (สห. 5.1.3-35)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) สานักหอสมุดกลางได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียม
เสมอภาคกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา และอื่น ๆ ตาม
ระเบียบการใช้หอสมุดได้กาหนดไว้ (สห. 5.1.3-36) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างเสมอภาค (สห. 5.1.3-37)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) การดาเนินงานของสานักหอสมุดกลางใช้
วิธีการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยในแต่ละเดือนจะมีการประชุมประจาเดือนของสานักหอสมุดกลางซึ่งจะมีตัวแทน
จากทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ร่วมเสนอข้อคิดเห็น และตัดสิน ใจร่วมกัน (สห. 5.1.3-38) และมี
การเลือกตั้งตัวแทนของบุ คลากรทุกระดับเพื่อเป็นคณะกรรมการกาหนดตัว ชี้วัดการปฏิบัติงานของส านัก
หอสมุดกลาง (สห. 5.1.3-39)
ด้านการจัดการความรู้ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ทาหน้า ที่ในการรับผิดชอบการวางนโยบายและวางแผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2559
(สห. 5.1.4-1) คณะกรรมการได้ดาเนินการวางแผนการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการกาหนด
ประเด็นความรู้เพื่อถอดบทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรภายในหน่วยงาน ตาม
แผนการจัดการความรู้ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (SULibKM Plan) ประจาปีงบประมาณ
2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยมีการจัดการความรู้ จานวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการ การรวบรวม
องค์ค วามรู้ เรื่ อ ง การจ าหน่ ายออกวารสารและหนั งสื อพิ มพ์ 2) โครงการ การรวบรวมองค์ค ว ามรู้ เรื่อ ง
การจัดการหนังสือบริจาค และ 3) โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การบริหารการเงินและงบประมาณ
(สห. 5.1.4-2) ทั้ง 3 โครงการมีการดาเนินงานดังนี้คือ
1. โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจาหน่ายออกวารสารและหนังสือพิมพ์ มีการแสวงหา
ความรู้จากเอกสารทั้งภายในของทั้ง 3 ห้องสมุดในสานักหอสมุดกลาง และจากภายนอกหน่วยงานจัดทาเป็น
แฟ้มเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ได้มาประมวลและกลั่นกรองความรู้ ประกอบการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ หลั งจากการดาเนิ นงานมีการน าผลที่ได้ไปจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และ
ผู้ปฏิบัติงานได้นาความรู้ดังกล่าวไปจัดทาคู่มือการจาหน่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ (สห. 5.1.4-3)
2. โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจัดการหนังสือบริจาค มีการแสวงหาความรู้จากเอกสาร
ทั้งภายในของทั้ง 3 ห้องสมุดในสานักหอสมุดกลางจัดทาเป็นแฟ้มเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯ
ได้มาประมวลและกลั่ น กรองความรู้ หลั ง จากการด าเนินงานมีการนาผลที่ได้ไปจั ดทาขั้นตอนการปฏิบั ติ
ตลอดจนรวบรวมความรู้และประสบการณ์ บันทึกไว้เป็นเอกสารเผยแพร่ใ ห้หน่วยงานภายในหรือภายนอก
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และผู้ปฏิบัติงานได้นาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สห. 5.1.4-4)
3. โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การบริห ารการเงินและงบประมาณ อยู่ระหว่างการ
รวบรวมและแสวงหาความรู้ (สห. 5.1.4-5)
โครงการต่างๆ หากดาเนินการแล้วเสร็จจะถูกรวบรวมข้อมูลความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ใน
รูป แบบเอกสารและนาเผยแพร่ในเว็บไซด์ http://www.lib.su.ac.th/km/ เพื่อให้ บุคลากรภายในและ
ภายนอกนาไปประยุกต์ใช้ (สห. 5.1.4-6)
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นอกจากการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสานักหอสมุ ดแล้ว ในแต่ละหอสมุดจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ในรูปแบบการเขียน web blog จากประสบการณ์ที่ได้จากการทางาน การ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการทางานหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ
จะมี Talk and Treat ที่เว็บไซด์ http://www.thapra.lib.su.ac.th/m-talk/ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มี SNC library KM ที่เว็บไซด์ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จะมี KM LIB SUP ที่ เว็บไซด์ http://www.pitc.lib.su.ac.th/phet
-web/index.php/component/content/article/36-news/76-sup (สห. 5.1.4-7) นอกจากนี้งานวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์สานักงานเลขานุการ มีการสร้างแนวปฏิบัติ ที่ดีเรื่อง แม่แบบสาหรับเว็บไซด์ซึ่งออกแบบด้วย
หลักการ Responsive Web Design โดยมีภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้นาแม่แบบดังกล่าวไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาเว็บไซด์ (สห. 5.1.4-8)
ด้านการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ น
นั้น สานักหอสมุดกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สห. 5.1.5-1) เพื่อทาหน้าที่ในการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5-2) รวมทั้งกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนาสู่การปรับปรุงแผนในปีต่อไป มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง (สห. 5.1.5-3) มีการดาเนินการให้บุคลากรแต่ละคนจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามตาแหน่งของตนเองครอง (สห. 5.1.5-4) รวมทั้งมีการสารวจความ
ต้ อ งการพั ฒ นาตน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวิ เ คราะห์ ใ นการวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรในปี ถั ด ไป
(สห. 5.1.5-5) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานักหอสมุดกลางได้มีดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. มี ก ารจั ด โครงการสั ม มนาบุ ค ลากร เรื่ อ ง “การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
(Performance management) เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล และโรงแรมโยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความ
เข้าใจในหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management: PM) และเพื่อให้บุคลากรมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน (สห. 5.1.5-6) ผลจากการจัดโครงการดังกล่าว ทาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Index: KPI) ของสานักหอสมุดกลาง เพื่อทาหน้าที่ในการ
ร่ า งตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานกลาง ส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดย
คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนของบุคลากรทั้งข้าราชการและพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษาที่
ได้มาจากการเสนอชื่อจากบุคลากรทั้งหมดของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5-7)
2. มีการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่อง “มิติใหม่ของ
ลิขสิ ทธิ์ : เปลี่ ย นชีวิต เปลี่ ยนโลก” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เพื่อให้ ความรู้กับบุคลากรของส านัก
หอสมุดกลางเกี่ยวกับ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงานได้หากไม่ทราบข้อมูลหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สห. 5.1.5-8)
3. มีการจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาริหนองใหญ่ ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยงที่
ชุมพรคาบานาและศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร เรื่อง “ตามรอยพ่อ : แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 และระหว่างวันที่ 16
– 18 มีนาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อ
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก เรียนรู้ และ
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น้อมนาพระราชดาริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ให้ บุ คลากรในการสร้ างแรงบันดาลใจให้ เป็นผู้ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
พระราชดาริ มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร (สห. 5.1.5-9)
4. มีการจัดสัมมนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สานักหอสมุดกลาง เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว)” เมื่อวันที่ 24 – 25
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมธาวลัย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคลากร
ทุกระดับในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว) รวมทั้งให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมผลักดันให้องค์กรบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ (สห. 5.1.5-10)
นอกจากได้ดาเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรของสานักหอสมุดกลางแล้ว ในแต่ละหอสมุดยังมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างทักษะในการทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีการจัดโครงการ “การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์” ณ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 28 มิถุนายน
2559 (สห. 5.1.5-11) และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559
(สห. 5.1.5-12) มีการจั ดโครงการ Staff Update จานวน 6 ครั้ง เพื่อพั ฒ นาบุ คลากรให้ มี ความรู้
ความสามารถในการจัดการและปฏิบัติงานห้องสมุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่อง 1) การใช้โปรแกรมการ
จัดการทางบรรณานุกรม EndNote 2) ความรู้เบื้องต้นเรื่อง Content Curation 3) ตัวชี้วัดและกระบวนการ
หลักในการปฏิบัติงาน 4) ความรู้ความเข้าใจในการใช้ EBSCO Discovery Service (EDS) : Single Search
เพื่อการสืบค้นข้อมูล 5) การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิ บู ล สงคราม มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ หาดใหญ่ และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ปั ต ตานี
(สห. 5.1.5-13) นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมั ติ Sierra
(สห. 5.1.5-14)
หอสมุด สาขาวังท่าพระ มีการจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศด้านศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์
หนังใหญ่วัดขนอน และโรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 (สห. 5.1.5-15)
หอสมุ ด วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี มี ก ารจั ด โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ห อสมุ ด วิ ท ยาเขต
สารสนเทศเพชรบุ รี ประจ าปี 2559 เพื่อให้ บุคลากรได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานหอสมุดและถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน (สห. 5.1.5-16)
โครงการที่ได้ดาเนินการทั้งหมดในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
โครงการที่แต่ละหอสมุดจัดขึ้นในการพัฒนาบุคลากร ทุกโครงการมีการประเมินผลการดาเนินการ เพื่อนาผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป (สห. 5.1.5-17)
การด าเนิ น งานด้ า นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านัก งานหอสมุ ดกลาง มีก าร
ประกาศนโยบายคุณภาพ (สห. 5.1.6-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ (สห. 5.1.6-2) เพื่อทา
หน้าที่วางแผน ดาเนินการ และติดตามผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสานักหอสมุดกลางให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อติดตามผล
การดาเนินการประกันคุณภาพตามกาหนดการประจาปี (สห. 5.1.6-3) มีแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 (สห. 5.1.6-4) มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558
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(สห. 5.1.6-5) มีการชี้แจงเกณฑ์ ตัวชี้วัด ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้ กับบุ คลากรทุกระดับ เพื่อสร้ างความเข้าใจและเห็ นความส าคัญของการประกันคุณภาพ ในการ
สั มมนาบุ คลากร ณ โรงแรมโยโกะ ริ เวอร์ แคว รี ส อร์ ท จังหวัด กาญจนบุ รี เมื่อ วัน ที่ 26 ธันวาคม 2558
(สห. 5.1.6-6) มีการเผยแพร่เกณฑ์ ตัวชี้วัด และความคืบหน้าในการดาเนินการจัดทาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ผ่านทางเว็บไซด์ของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.6-7) มีการนาระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานตามปกติ โดยการนาระบบ PDCA ของเดมมิ่ง มาใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละหอสมุด
โดยแต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน (สห. 5.1.6-8) มีการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนของสานักหอสมุดกลางเป็นประจา
ทุกเดือน เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.6-9)
รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระจ าปี ง บประมาณ 2558
(สห. 5.1.6-10) เสนอต่ อ คณะกรรมการประจ าส านั ก หอสมุ ด กลาง (สห. 5.1.6-11) เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะในการนาไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีถัดไป
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 โครงการสัมมนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอา จังหวัดเพชรบุรี
สห. 5.1.1-6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด ที่ 9/2559
ลงวันที่ 19 มกราคม 2559
สห. 5.1.1-7 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สห. 5.1.1-8 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของแต่ละหอสมุด
สห. 5.1.1-9 สรุปความสอดคล้องของโครงการต่อแผนยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุดกลาง
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สห. 5.1.1-10 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 – 2560 ของสานักหอสมุดกลาง
สห. 5.1.1-11 การประเมินผลการดาเนินการของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สห. 5.1.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
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หมายเลข
สห. 5.1.2-1
สห. 5.1.2-2
สห. 5.1.2-3
สห. 5.1.2-4
สห. 5.1.2-5
สห. 5.1.2-6
สห. 5.1.2-7
สห. 5.1.2-8

สห. 5.1.2-9

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

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักหอสมุดกลาง
คู่มือบริหารความเสี่ยง สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดาเนินการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก”
โครงการบรรยายและเสวนาเรื่อง “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและการติดตามตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร”
โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
โครงการจัดทาตาข่ายกันนกพิราบที่อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
โครงการสารวจเพื่อการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ราย 6 เดือน
แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของแต่ละหอสมุด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
ระบบ e-Meeting
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (RASPBERRY PI)
โปรแกรมสถิติการลา
โปรแกรมการจองห้องประชุม
รายงานการสารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสานักหอสมุดกลาง
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานให้นักศึกษา

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 67
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเลข
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. 5.1.3-21
สห. 5.1.3-22
สห. 5.1.3-23
สห. 5.1.3-24
สห. 5.1.3-25
สห. 5.1.3-26
สห. 5.1.3-27
สห. 5.1.3-28
สห. 5.1.3-29
สห. 5.1.3-30
สห. 5.1.3-31
สห. 5.1.3-32
สห. 5.1.3-33
สห. 5.1.3-34
สห. 5.1.3-35
สห. 5.1.3-36
สห. 5.1.3-37
สห. 5.1.3-38
สห. 5.1.3-39
สห. 5.1.4-1
สห. 5.1.4-2
สห. 5.1.4-3
สห. 5.1.4-4
สห. 5.1.4-5
สห. 5.1.4-6
สห. 5.1.4-7

รายการเอกสารหลักฐาน
หนังสือขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมดูงาน
หนังสือ/เอกสารในการขอใช้พื้นที่หรือสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
รูปถ่ายกล้องวงจรปิด ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ตาข่ายกันนกพิราบ และถังดับเพลิง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2559
(ตัวอย่าง) เอกสารการลงนามรับทราบผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือกบุคลากรใหม่
ขั้นตอนการดาเนินงานทางการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนของสานักหอสมุดกลาง
วาระการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ และจากเงินงบประมาณ
ช่องทางติดต่อทาง website, โทรศัพท์, e-Mail, Facebook, Blog
ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
กล่องรับความคิดเห็นผ่านระบบ OPAC / ผ่านทาง e-Mail
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อานวยการ และที่ปรึกษาสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
โครงการสัมมนาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมเมธาวลัย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
คาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการ และการมอบอานาจ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทางาน
ระเบียบการใช้หอสมุด
ระเบียบการใช้หอสมุด
(ตัวอย่าง) หนังสือเวียนและการส่งบุคลากรไปสัมมนา ประชุม อบรม ดูงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสานักหอสมุดกลาง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสานักหอสมุดกลาง
โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจาหน่ายออกวารสารและหนังสือพิมพ์
โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การจัดการหนังสือบริจาค
โครงการ การรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง การบริหารการเงินและงบประมาณ
http://www.lib.su.ac.th/km/
http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/
http://www.pitc.lib.su.ac.th/phetweb/index.php/component/content/article/36-news/76-sup
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หมายเลข
สห. 5.1.4-8
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. 5.1.5-12
สห. 5.1.5-13
สห. 5.1.5-14
สห. 5.1.5-15
สห. 5.1.5-16
สห. 5.1.5-17
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
สห. 5.1.6-7

รายการเอกสารหลักฐาน
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0520.204/วค. 112/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง ขอขอบคุณการให้ใช้แม่แบบเว็บไซด์ฯ (แนวปฏิบัติที่ดี)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
สรุปผลการสารวจความต้องการพัฒนาตนเอง
โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(Performance Management: PM)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดตัวชี้วัดของสานักหอสมุดกลาง
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มิติใหม่ของลิขสิทธิ์ : เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนโลก
โครงการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาริหนองใหญ่ ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ชุมพรคาบานา และศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
โครงการสัมมนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
สานักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว)”
โครงการ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรกรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โครงการ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรกรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 2
โครงการ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรกรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
โครงการ Staff Update ครั้งที่ 1/2559 – ครั้งที่ 6/2559
โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC Sierra
โครงการศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศด้านศิลปะ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจาปี 2559
รายงานผลการประเมินโครงการทุกโครงการ
นโยบายคุณภาพของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คูม่ ือการประกันคุณภาพการศึกษา ของสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการสัมมนาบุคลากร ณ โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
เว็บไซด์สานักหอสมุดกลาง (คณะกรรมการประกันคุณภาพ)
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หมายเลข
สห. 5.1.6-8

สห. 5.1.6-9
สห. 5.1.6-10
สห. 5.1.6-11

รายการเอกสารหลักฐาน
- แผนปฏิบัติการประจาปี 2559 (สห. 5.1.6-8.1)
- รายงานความคืบหน้าในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจาปี
2559 (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขาวังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ) (สห. 5.1.6-8.2)
- รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจาปี พ.ศ. 2558 (หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร) (สห. 5.1.6-8.3)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาเดือนสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(รายงานความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ)
รายงานการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559
ในวันที่ 17 มีนาคม 2559

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
5.1

5

5

ผลการประเมิน
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น
1. มีการวางแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผน มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน
2. มีคณะกรรมการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู้ และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาแผนกลุยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสานักหอสมุดกลาง
2. ควรมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรระยะกลาง และระยะยาว
3. แผนการบริหารความเสี่ยงควรมีการเพิ่มเติมเรื่องของการปฏิบัติงานหลักที่มีความเสี่ยงสูง
ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง และพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจาหน่าย การทาลาย เป็นต้น
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
เกณฑ์มาตรฐาน : มีการสารวจความพึงพอใจ 4 ประเด็นสาคัญ คือ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

: 4.09
: 4.06
: 4.00
: 4.50

เกณฑ์ประเมิน : 4.09 คะแนน
เกณฑ์ประเมิน : 4.06 คะแนน
ผลการดาเนินงาน :  บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์ประเมิน : 4.50 คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ส านั กหอสมุดกลาง มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการ
ของหอสมุด โดยใช้แบบสอบถาม (สห. 6.1.4-1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ 7 ประเด็นสาคัญที่ครอบคลุมภารกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง ได้แก่
1. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
4. ด้านกายภาพที่เหมาะสม
5. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
7. ด้านการประชาสัมพันธ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่า ว สานักหอสมุดกลาง ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าใช้
บริ การโดยตรงกับ หอสมุดทั้ง 4 แห่ ง คือ 1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 2. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ปีการศึกษาละ 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 (สห. 6.1.4-2)
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 (สห. 6.1.4-3)
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การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจต่ อ 3 ด้ า นแรกตามเกณฑ์ ม าตรฐาน ได้ แ ก่
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก จะนาเสนอ
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินในแต่ละด้าน ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารนั้ น จะใช้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจในภาพรวมเฉลี่ ย ทั้ ง 7 ด้ า นที่ ค รอบคลุ ม
ภารกิจหลักของสานักหอสมุดกลาง ดังผลการนาเสนอต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด
(รอบที่ 1 สิงหาคม 2558 – ตุลาคม 2558)
ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)
สนามจันทร์ วังท่าพระ เพชรบุรี
จดหมายเหตุ

ค่าเฉลี่ย
รวม

ระดับ

1. 1. กระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ
2. 2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.20

4.31

4.41

4.04

4.24

มาก

4.25

4.44

4.28

4.12

4.27

มาก

3. 3. สิ่งอานวยความสะดวก

3.79

4.17

4.01

3.96

3.98

มาก

4. 4. คุณภาพการให้บริการ
5.

4.02

4.12

4.10

4.02

4.06

มาก

ค่าเฉลี่ย
รวม

ระดับ

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด
(รอบที่ 2 ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)
สนามจันทร์ วังท่าพระ เพชรบุรี
จดหมายเหตุ

6. 1. กระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ
7. 2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

4.24

4.33

4.34

4.02

4.23

มาก

4.31

4.47

4.28

4.21

4.32

มาก

8. 3. สิ่งอานวยความสะดวก

3.76

4.13

3.97

3.94

3.95

มาก

9. 4. คุณภาพการให้บริการ

4.04

4.12

4.06

4.02

4.06

มาก

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจแต่ ล ะรอบ จะถู ก น าเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม ประจ าเดื อ นของส านั ก
หอสมุดกลาง (สห. 6.1.4-4) และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุด กลาง ครั้งที่ 1/2559
เมื่ อ วัน ที่ 17 มีน าคม 2559 วาระที่ 2.5 (สห. 6.1.4-5) รวมทั้ ง ที่ป ระชุ ม คณบดี มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร
(สห.6.1.4-6) โดยจัดทาเป็นบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง ผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด
(สห. 6.1.4-7) เพื่อน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มาปรับปรุงและพัฒ นาการให้ บริการให้ มีคุณภาพต่อไป
(สห. 6.1.4-8) นอกจากการนาเสนอในที่ประชุมแล้ว สานักหอสมุดยังได้มีการแจ้งผลการสารวจบนเว็บไซต์
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(สห. 6.1.4-9) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบและน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
การปฏิบัติงานของตนเองต่อไป (สห. 6.1.4-10)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
รายการเอกสารหลักฐาน
สห. 6.1.4-1 ตัวอย่างแบบสอบถาม
สห. 6.1.4-2 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1
(สิงหาคม – ตุลาคม 2558)
สห. 6.1.4-3 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2
(ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
สห. 6.1.4-4 รายงานการประชุมประจาเดือนครั้งที่ 12/2558, 2/2559, 4/2559
สห. 6.1.4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
สห. 6.1.4-6 รายงานการประชุม คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สห. 6.1.4-7 บทสรุปผู้บริหาร เรื่องสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สห. 6.1.4-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559
สห. 6.1.4-9 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจบนเว็บไซต์
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/duty/2014-09-16-02-52-26/100qa/163-2014-12-29-04-20-13
สห. 6.1.4-10 รายงานการพัฒนาคุณภาพบริการ
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
ค าอธิ บ าย
การบริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การจั ด บริ ก าร
ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น มีห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
มีแสงสว่างเพียงพอ มีการจัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหรือสถานที่
ให้บริการ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการอย่างเพียงพอ และมีการจัดการ
ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย เช่น ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบการจัดการขยะ มีการบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี


1

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

2

มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา



3

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



4

มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5



5

มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ



ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:
:
:
:

5
5
5
5

เกณฑ์ประเมิน :
เกณฑ์ประเมิน :
ผลการดาเนินงาน :
เกณฑ์ประเมิน :

5 คะแนน
5 คะแนน
 บรรลุเป้าหมาย
5 คะแนน
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ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
ในภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร สานักหอสมุดกลาง 1) จัดให้มีสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเหมาะสม เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น ห้อ งเรี ย นรู้ เ ดี่ ย ว ห้ อ งเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม อุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น
การเรียนรู้ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ห้องโสตทัศนศึกษา ฯลฯ ดังนี้
หอสมุ ด พระราชวั ง สนามจั น ทร์ พื้ น ที่ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารประกอบ อาคารหอสมุ ด พระราชวั ง
สนามจันทร์ เป็นอาคาร 4 ชั้น และพื้นที่บางส่วนของอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งหอสมุดได้จัดให้มี
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้แก่ มีสถานที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ทั้งที่เป็นที่นั่งสาหรับกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว)
(สห. 6.2.1-1) ได้ดาเนินการจัดทาห้อง Study room ทั้งห้องเดี่ยว และห้องกลุ่ม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เป็น
ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สห. 6.2.1-2) มีห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ไว้
ให้บริการ (สห. 6.2.1-3) ห้องคอมพิวเตอร์ สาหรับสืบค้นข้อมูล ทารายงาน (สห. 6.2.1-4) และมีบริการ
เชื่อมต่อ Wireless Connection Network ภายในห้องสมุดเพื่อรองรับสาหรับผู้ที่นาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่ ว นตัว มาใช้ (สห. 6.2.1-5) มีความร่ ว มมือระหว่า งบัณฑิตวิท ยาลั ยกับส านัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลั ย
ศิล ปากร ใช้พื้ น ที่ของหอสมุด พระราชวังสนามจั นทร์ จัด ศูนย์ก ารเรียนรู้และบริก ารระดับบั ณฑิต ศึกษา
แบบครบวงจร (GOALS) เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ผล (Printer) (สห. 6.2.1-6) จัดพื้นที่บริเวณชั้นล่างของอาคารหอสมุดเป็นพื้นที่สาหรับจัด
นิทรรศการหรือแสดงผลงาน (สห. 6.2.1-7) หอสมุดได้จัดทาป้ายบอกทาง แนะนา ประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวย
ความสะดวกเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการด้วย (สห. 6.2.1-8) นอกจากนี้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ยังได้จัด พื้นที่
ภายนอกอาคาร ให้นักศึกษาสาหรับนั่งอ่านหนังสือและทากิจกรรมอื่น ๆ (สห. 6.2.1-9)
หอสมุ ด สาขา วั ง ท่า พระ พื้ น ที่ ส าหรั บให้ บ ริ ก ารประกอบด้ ว ย อาคารหอสมุด สาขา วั ง ท่ า พระ
เป็ น สถานที่ ส าหรั บ ให้ บ ริ การหลั กของหอสมุด ได้ แก่ หนั งสื อ วิ ทยานิ พนธ์ ห้ อง 3103 อาคารเรี ย นรวม
ให้บริการ วารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ และพื้นที่บางส่วนของชั้น 3 ตึกสานักงานอธิการบดี วังท่าพระ
ให้บริการโสตทัศนศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระอาจจะมีข้อจากัดด้วยพื้นที่และไม่สามารถขยาย
ต่อเติมอาคารได้เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ฯ ห้าม
ก่อสร้างหรือต่อเติม อาคารสูงเกิน 16 เมตรในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน หอสมุดสาขา วังท่าพระได้จัด
ให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา นักศึกษา โดยจัดบริการที่นั่ง
อ่านทั้งที่เป็นที่นั่งกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว) (สห. 6.2.1-10) ห้องบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้สืบค้นและพิมพ์ผลข้อมูลผ่านบริการเครื่องพิมพ์ผลข้อมูล (Printer) (สห. 6.2.1-11)
มีพื้นที่สาหรับให้บริการสื่อโสตทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องโสตทัศนศึกษา ได้แ ก่ ห้องฉายภาพยนตร์
ที่นั่งชมสื่อโสตทัศน์รายบุคคลและรายกลุ่ม (สห. 6.2.1-12) และบริการเชื่อมต่อ Wireless Connection
Network (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) ภายในหอสมุดเพื่อรองรับผู้นาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้
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(สห. 6.2.1-13) หอสมุดได้จัดทาป้ายบอกทาง แนะนา ประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกเบื้องต้นแก่
ผู้ใช้บริการด้วย (สห. 6.2.1-14) รวมทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับสานักหอสมุดกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ใช้ พื้ น ที่ ข องหอสมุ ด สาขา วั ง ท่ า พระ จั ด เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแบบครบวงจร (GOALS)
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ผล (Printer) ในการพิมพ์ผลงานวิจัย หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ
(สห. 6.2.1-15)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีพื้นที่ให้บริการบางส่วนของอาคารวิทยบริการประกอบด้ว ย
ชั้น 1 และ ชั้น 2 ได้ดาเนินการจัดบริการด้านกายภาพในรูปแบบการจัดเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” มีพื้นที่ให้
นักศึกษาได้พักผ่อน สามารถรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พูดคุยและ ปรึกษาหารือ (พื้นที่ชั้น 1)
(สห. 6.2.1-16) และพื้นที่ชั้น 2 จัดบริการพื้นที่สาหรับการศึ กษา ค้นคว้าที่งดใช้เสียง และห้าม รับประทาน
อาหาร โดยจัดให้มีที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด ทั้งที่เป็นที่นั่งศึกษาแบบกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว)
ช่วงเวลาใกล้สอบบางครั้งบางเวลาจานวนโต๊ะนั่งไม่เพียงพอ หอสมุดได้จัดที่นั่งแบบโต๊ะญี่ปุ่นไว้บริการเสริมอีก
ด้วย (สห. 6.2.1-17) มีบริการห้องประชุมขนาดใหญ่ จานวน 1 ห้อง ซึ่งมีอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์สาหรับ
รองรับเป็นห้องฝึกอบรม/สัมมนา ห้องประชุมกลุ่มย่อย หรือ ห้อง Study room จานวน 4 ห้อง และ ห้องฉาย
ภาพยนตร์ (สห. 6.2.1-18) มีบริการโสตทัศนศึกษาพร้อมอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ห้องฉาย
ภาพยนตร์ขนาดเล็กเพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย (สห. 6.2.1-19) และยังมีบริการเชื่อมต่อ
Wireless Connection Network ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 2 ชั้นของหอสมุดเพื่อรองรับสาหรับผู้ที่นา เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในห้องสมุดอีกด้วย (สห. 6.2.1-20) นอกจากนี้ได้จัดทาป้ายบอกทาง แนะนา
ประชาสัมพันธ์ เพื่ออานวยความสะดวกเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ (สห. 6.2.1-21) รวมทั้งมีพื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการหรือผลงานนักศึกษา ณ บริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ ชั้น 2 (สห. 6.2.1-22)
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีพื้นที่ให้บริการบางส่วนของชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล ได้มีก ารจั ด ที่นั่ ง ส าหรั บ อ่านและเครื่อ งคอมพิว เตอร์ ให้ บริ การส าหรั บสื บค้ นฐานข้อมู ล ของ
มหาวิ ทยาลั ย (สห. 6.2.1-23) นอกจากนี้ ได้จัด ทาป้า ยบอกทาง แนะนา ประชาสั มพัน ธ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการด้วย (สห. 6.2.1-24)
สานักหอสมุดกลางจัดให้มี 2) บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้าน อาหาร และสนามกีฬา นั้น สานักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริ การสิ่งอานวยความสะดวกใน
ด้านการลงทะเบียน โดยเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดของนักศึ กษากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถนาบัตรประจาตัวนักศึกษาที่ออกโดยสานักทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย มาใช้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้ โดยไม่ต้องมาทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
อีกครั้ง (สห. 6.2.2-1) สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (OPAC) โดยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการตามจุดต่างๆ ของหอสมุด เพื่อเป็น
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การอานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการยืมหนังสือ (สห. 6.2.2-2) เครื่องยืมหนังสือด้วยตัวเอง หรือ เครื่องยืม
หนังสืออัตโนมัติ เป็นทางเลือกหนึ่ งที่ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ในการยืมสามารถกระทาได้ (สห. 6.2.2-3) และ
ถ้าต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทาการของหอสมุด หอสมุดได้จัดให้มีตู้รับคืนหนังสื อเพื่อเพิ่มช่องทางในการคืน
หนังสือแก่ผู้ใช้บริการ จัดวางไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ จัดรถเข็นวางไว้ส่วนหน้าของ
หอสมุด หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดวางไว้หน้าอาคารหอสมุดและหอพักนักศึกษา หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี จัดวางไว้ที่หน้าหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น (สห. 6.2.2-4) นอกจากนี้ยังมี
จุดให้บริการน้าดื่มสะอาดภายในหอสมุด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หอสุดพระราชวังสนามจันทร์และหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดให้มีส่วนบริการที่เป็นร้านขายกาแฟและเบเกอรี่ มุมพักผ่อน ห้องสุขา
ไว้ให้บริการอีกด้วย (สห. 6.2.2-5)
สานักหอสมุดกลางมี 3) ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่าง น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น สานักหอสมุดกลางมีระบบ
สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผงวงจร
ไฟฟ้าสาหรับควบคุม กระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (สห. 6.2.3-1) ได้จัดเตรียมความพร้อมสาหรับอุปกรณ์
ดับเพลิงหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น (สห. 6.2.3-2) จัดทาทางหนีไฟพิเศษ สาหรับอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น และมีช่องทางหนีไฟสาหรับอาคาร 2 ชั้น ของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(สห. 6.2.3-3) มีกล้องวงจรปิด ภายในหอสมุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยให้แก่
ทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ (สห. 6.2.3-4) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยมาตรวจ ความเรียบร้อยภายนอกอาคารหอสมุดตามเวลาที่กาหนด (สห. 6.2.3-5)
มีเครื่องฟอกอากาศ เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ (สห. 6.2.3-6) สิ่งอานวยความสะดวกและ
ผู้ใช้บริการร้องขอเป็นประจาคือ ปลั๊กไฟ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการนาคอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาใช้ในหอสมุด หรือ
ต้องการชาร์ ตแบตเตอรี่ โทรศัพท์พกพา หอสมุดได้จัดให้บริการปลั๊ กไฟตามบริเวณต่าง ๆ นอกเหนือจาก
บริ ก ารตามจุ ด ต่ า ง ๆ แล้ ว ยั ง มี ป ลั๊ ก ไฟส ารอง สามารถขอยื ม ใช้ ไ ด้ กั บ บรรณารั ก ษ์ บ ริ ก ารหรื อ เจ้ า หน้ า ที่
(สห. 6.2.3-7)
สานักหอสมุดกลาง 4) มีการดาเนินการประเมินคุณภาพของบริการที่ครอบคลุมการให้บริการทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพที่เหมาะสม ด้านบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น และด้านการมีระบบ
สาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย ปีละ 2 รอบ และมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 โดยมีผลการประเมิน
ของปีการศึกษา 2558 ดังนี้
รอบที่ 1 (สิงหาคม – ตุล าคม 2558) ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 3 ด้านของ
สานักหอสมุดกลางอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 แยกความพึงพอใจผู้ใช้บริการเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น มีค่าเฉลี่ย 3.98
และด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.06 (สห. 6.2.4-1)
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รอบที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2558)
ประเด็นการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)

ค่าเฉลี่ย ระดับ
รวม

สนามจันทร์

วังท่าพระ

เพชรบุรี

จดหมาย
เหตุ

1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม

4.05

3.91

3.94

3.97

3.97

มาก

2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ที่จาเป็น

3.79

4.17

4.01

3.96

3.98

มาก

3. ด้านระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัย

4.00

4.09

4.14

4.00

4.06

มาก

3.95

4.06

4.03

3.98

4.00

มาก

รวมคุณภาพการให้บริการ

รอบที่ 2 (ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559) ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานัก
หอสมุดกลางอยู่ในระดับมาก ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.98 ความพึงพอใจผู้ใช้บริการแยกตามรายด้าน ได้แก่
ด้านกายภาพที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น มีค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.04 (สห. 6.2.4-2)
รอบที่ 2 (ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็น
3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัย
รวมคุณภาพการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(แยกตามวิทยาเขต)
สนามจันทร์

วังท่าพระ

4.06
3.73

3.93
4.09

3.96
3.93

4.00
3.91

4.10

4.02

4.05

4.00

3.96

4.01

3.98

3.97

ค่าเฉลี่ย ระดับ
รวม

เพชรบุรี จดหมายเหตุ

3.99
3.92
4.04

3.98

มาก
มาก
มาก
มาก

นอกจากนี้สานักหอสมุดกลางได้ 5) มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยได้จัดทา สรุปการพัฒนา
คุณภาพการบริการ สานักหอสมุดสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2558 สรุปประเด็น
สาคัญของแต่ละหอสมุดจานวนหอสมุดละ 5 ประเด็นตามคาร้องขอของผู้ใช้บริการเพื่อมาพัฒนาการบริการ
และได้แก้ไข ชี้แจง ให้ผู้ใช้บริการทราบตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหอสมุด (สห. 6.2.5 -1) โดย
ในการพั ฒ นาการจั ดบริ ก ารด้า นกายภาพที่ส นองความต้อ งการของผู้ รั บบริก ารตามผลการประเมิ นและ
ผู้ใช้บริการประสงค์ให้หอสมุดจัดเพิ่มเติม แยกเป็นหอสมุดต่าง ๆ ดังนี้
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หอสมุดสาขา วังท่าพระ ผลการประเมินคุณภาพการประเมินด้านกายภาพผู้ใช้บริการ อยากให้มีโต๊ะ
และที่นั่งอ่านในการให้ บริการเพิ่มขึ้น นั้น เนื่องจากหอสมุดสาขา วังท่าพระ มีพื้นที่จากัด ปัจจุบันได้ย้าย
วารสารฉบับปัจจุบัน และวารสารเย็บเล่ม บางส่วน จากห้องวารสาร ชั้นใต้ดิน อาคารเรียนรวม
คณะมัณฑนศิลป์ มาให้บริการรวมกับหนังสือ ทาให้หอสมุดไม่สามารถเพิ่มจานวนโต๊ะและที่นั่งอ่านตามที่
ผู้ใช้บริการร้องขอได้อีก หอสมุดจะมีการปรับปรุงอาคาร ตามโครงการปรับปรุงวิทยาเขต วังท่าพระ
ในปีงบประมาณ 2560 ตามแผนงานจะมีการเพิ่มพื้นที่บริการผู้ใช้ให้มากกว่าเดิม (สห. 6.2.5-2)
หอสมุ ด พระราชวั งสนามจั น ทร์ ผลการประเมิน คุ ณ ภาพการประเมิ น ด้ า นกายภาพผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ต้องการให้มีโต๊ะและที่นั่งอ่านในการให้บริการเพิ่มขึ้น การพัฒนาการบริการโดย สารวจโต๊ะ เก้าอี้ ที่ชารุดและ
จัดหามาชดใช้แล้ว (สห. 6.2.5-3)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผลการประเมินคุณภาพการประเมินด้านกายภาพผู้ใช้บริการ
อยากให้มีโต๊ะและที่นั่งอ่านในการให้บ ริการเพิ่มขึ้น ได้ดาเนินการจัดหาโต๊ะญี่ปุ่น , เบาะนั่งและเสื่อเพิ่มเติม
สาหรับพื้นที่ชั้น 1 และพื้นที่จัดนิทรรศการ ปีงบประมาณ 2560 เสนอความต้องการขอใช้พื้นที่ของอาคาร
วิทยบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับสานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเพื่อพิจารณาขอ
จัดซื้อโต๊ะนั่งเพิ่มเติมบริเวณภายนอกอาคารหอสมุดฯด้วย ต้องการให้เพิ่มห้องประชุมย่อยเก็บเสียง แนวทาง
พัฒนาในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2559 ประสานงานสานักงานเลขานุการเพื่อพัฒนาโปรแกรมจอง
ห้องประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถจองผ่านออนไลน์ และตรวจสอบการใช้งาน เพื่อวางแผนขอ
ใช้ห้องว่างได้ สาหรับห้องประชุมเก็บเสียงได้ดาเนินการแล้ว (ตรวจรับงาน 26 มกราคม 2559) (สห. 6.2.5-4)
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการสารวจความพึงพอต่อการให้บริการผลของการสารวจ
อยู่ในระดับพอใจมากทั้งภาพรวมและรายข้อ ดังนั้นหอจดหมายเหตุฯ จะรักษามาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป และจะพัฒนาวิธีการให้บริการใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้พึ่งพอใจในระดับมากที่สุดต่อไป
(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
สห. 6.2.1-5
สห. 6.2.1-6
สห. 6.2.1-7

รายการเอกสารหลักฐาน
SU.S ที่นั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุด
SU.S ห้อง Study room
SU.S ห้องโสตฯ พร้อมสื่ออุปกรณ์
SU.S ห้องคอมพิวเตอร์
SU.S จุบริการเชื่อมต่อ Wireless Connection Network
SU.S ศูนย์ GOALS
SU.S บริเวณที่จัดนิทรรศการ
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หมายเลข
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. 6.2.1-18
สห. 6.2.1-19
สห. 6.2.1-20
สห. 6.2.1-21
สห. 6.2.1-22
สห. 6.2.1-23
สห. 6.2.1-24
สห. 6.2.2-1
สห. 6.2.2-2
สห. 6.2.2-3
สห. 6.2.2-4
สห. 6.2.2-5
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. 6.2.3-6
สห. 6.2.3-7
สห. 6.2.4-1
สห. 6.2.4-2
สห. 6.2.5-1

รายการเอกสารหลักฐาน
SU.S ป้ายแนะนา
SU.S พื้นที่ทากิจกรรมภายนอก
SU.T ที่นั่งอ่านหนังสือ
SU.T ห้องอินเตอร์เน็ต
SU.T ห้องโสตฯ พร้อมสื่ออุปกรณ์
SU.T จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network
SU.T ป้ายแนะนาภายในหอสมุด
SU.T ศูนย์ GOALS
SU.P พื้นที่บริเวณชั้น 1
SU.P พื้นที่บริเวณชั้น 2 ที่นั่งอ่านกลุ่มและเฉพาะบุคคล
SU.P ห้องประชุม, Study room, ห้องฉายภาพยนตร์
SU.P ห้องโสตฯ พร้อมสื่ออุปกรณ์
SU.P จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network
SU.P ป้ายแนะนาภายในหอสมุด
SU.P บริเวณที่จัดนิทรรศการ
ARC ที่นั่งอ่านและเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในหอจดหมายเหตุฯ
ARC ป้ายแนะนาภายในหอจดหมายเหตุฯ
ระบบเชื่อมโยงกับงานทะเบียนนักศึกษา
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด OPAC
เครื่องยืมหนังสือด้วยตัวเอง
ตู้รับคืนหนังสือ
ภาพถ่ายจุดให้บริการน้าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้านขายกาแฟและเบเกอรี่
มุมพักผ่อน ห้องสุขา
แผงวงจรไฟฟ้า [Cut Out]
อุปกรณ์ดับเพลิง
ทางหนีไฟ
กล้องวงจรปิด
จุดเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เครื่องฟอกอากาศ
ปลั๊กไฟ
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1
(สิงหาคม – ตุลาคม 2558)
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2
(ธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)
เอกสารการปรับปรุงพัฒนาคุณ ภาพบริการ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กุมภาพันธ์ 2559)
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หมายเลข
สห. 6.2.5-2

รายการเอกสารหลักฐาน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุดสาขาวังท่าพระ

สห. 6.2.5-3

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

สห. 6.2.5-4

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

สห. 6.2.5-5

การพัฒนาคุณภาพบริการ หอจดหมายเหตุศิลปากร
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
จานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต
คาอธิบาย
การบริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่หอสมุดดาเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้
ร้องขอ หรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือบริการและ
กิจกรรมเสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกใน
การรับบริการหรือรับข่าวสารจากหอสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยดาเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
โดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

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
:5
:5
:5

เกณฑ์ประเมิน : เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
การดาเนินการ
มี
ไม่มี





คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มีการดาเนินการให้บริการเชิงรุกให้กับผู้ใช้บริการอย่างหลากหลาย จานวน 15
รายการ (รายการที่ 1 – รายการที่ 3 เป็นการให้บริการเชิงรุกของหอสมุดทั้ง 3 แห่ง) ได้แก่
1. โครงการบริ การกระเป๋าผ้า เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการใส่หนังสือที่ยืมจาก
ห้องสมุด ป้ องกันหนังสื อช ารุดเสีย หาย เป็นการอนุรักษ์ห นังสื อให้ คงสภาพได้นาน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากกระเป๋าผ้าสามารถนากลับมาใช้ได้นานกว่าวัส ดุประเภทอื่น โดยผู้ ใช้บริการ
สามารถยืมกระเป๋าผ้าที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต (สห. 6.3.5-1)
2. บริการ e-Mail Alert เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่าน e-Mail โดยหอสมุด
จะแจ้ งความคืบ หน้ าในการจั ดซื้ อหนั งสื อ ผลการจัดซื้อหนังสื อ และบริก ารอื่นๆ ที่ผู้ ใช้ป ระส งค์ ผ่ านทาง
e-Mail ทาให้ผู้ใช้ทราบและขอรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว (สห. 6.3.5-2)
3. บริการ Quick Cataloging บริการวิเคราะห์เลขหมู่และทารายการหนัง สือ ให้กับผู้ใช้บริการ
ที่มีความต้องการใช้งานหนังสือด่วน โดยหอสมุดจะดาเนินการและประสานให้ผู้ใช้บริการมารับตัวเล่มภายใน
1 วันทาการ (สห. 6.3.5-3)
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 3 รายการ ได้แก่
4. โครงการ Customer Delight เป็นโครงการที่จะสร้างความพึงพอใจและความสุขในการใช้บริการ
ทั้งทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริการ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ Library @ place เป็น
การไปบริการรับคืน-ยืมต่อที่คณะวิชาต่าง ๆ กิจกรรมยืมไม่อั้น เป็นบริการให้ยืมหนังสือโดยไม่จากัดจานวน
และมีวันกาหนดส่งยาวถึงเปิดเทอม และกิจกรรมโบนัสสาหรับนักอ่าน เป็นบริการที่ผู้ยืมหนังสือในโครงการยืม
ไม่อั้นมากกว่า 50 เล่มขึ้นไป จะได้รับสิทธ์ยืมหนังสือเพิ่ม 10 เล่ม จากสิทธิปกติ (สห. 6.3.5-4)
5. โครงการ ชื่ น ใจไลบรารี่ เป็ น โครงการที่ จั ด ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศเข้าหอสมุด ได้ทราบถึงกระบวนการจัดหา จนถึงการส่งมอบตัวเล่มให้กับผู้ใช้บริการ (สห. 6.3.5-5)
6. โครงการ Library on Tour : EndNote tour เป็นโครงการแนะนาการใช้งานโปรแกรม
EndNote 7 ในการจั ดการบรรณานุกรม ให้ กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (สห. 6.3.5-6)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 2 รายการ ได้แก่
7. โครงการบริการ New Media on Touch Screen เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่
ที่หอสมุดได้รับ และเป็นการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศใหม่รวมอยู่ในที่เดียวกัน รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (สห. 6.3.5-7)
8. บริการอ่านออนไลน์ เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการอ่านออนไลน์” ที่นาสาระความรู้จากหนังสือ
ที่มีอยู่ในห้องสมุด มาเผยแพร่ด้วยวิธีการสแกนหรือพิมพ์ทั้งบทความ หรือสรุปใจความสาคัญ แล้วเผยแพร่
ใน Facebook Fan Page ของหอสมุด (สห. 6.3.5-8)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการให้บริการเชิงรุก จานวน 6 บริการ ได้แก่
9. โครงการ Customer Delight ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจัดหนักจัดเต็มยืม
10 เล่ม คืนเปิดเทอม และได้เพิ่มจานวนเป็น 15 เล่ม ตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของผู้ใช้บริการ
2) บริการรับคืน -ยืมหนังสือที่ใช้ตลอดภาคการศึกษาของอาจารย์โดยไปจัดบริการตามคณะวิชาต่าง ๆ 3)
บริการสวัสดิการให้กับนักศึกษา เช่น ปลั๊กไฟ กล่องยาสามัญประจาบ้าน เจลล้างมือ เป็นต้น (สห. 6.3.5-9)
10. บริการ New Book show off เป็นบริการที่นาหนังสือใหม่ทุกเล่มที่ผ่านกระบวนการทางด้าน
เทคนิ ค มาจั ด แสดงไว้ ที่ มุ ม หนั ง สื อ ใหม่ ทั้ ง หมด และจะหมุ น เวี ย นตามการเข้ า มาใหม่ ข องหนั ง สื อ ท าให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสได้เห็นตัวเล่มหนังสือใหม่ทุกเล่มที่หอสมุดจัดหา (สห. 6.3.5-10)
11. บริการ New media on screen เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่หอสมุดได้รับ
ทั้งหนังสือ วารสาร/นิตยสาร และโสตทัศนวัสดุ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งติดตั้งบริเวณทางเข้าหอสมุด รวมทั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ปฏิทินการเปิด -ปิดบริการ ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อ มูลทดลองใช้ ใน standby
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mode ของเครื่องสืบค้นของหอสมุดทุกเครื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น (สห. 6.3.5-11)
12. โครงการ Movie Member Club เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการยืม
โสตทัศนวัสดุมากกว่าสิทธิ์การยืมปกติ รวมทั้งขยายเวลากาหนดการคืนให้นานขึ้นด้วย ทาให้ผู้ใช้เกิดความพึง
พอใจ เพราะไม่ต้องรีบนามาคืน และเป็นการลดโอกาสที่จะเสียค่าปรับเกินกาหนดส่ง ซึ่งมีค่าปรับ 20 บาท/
รายการ/วันอีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการใช้งานโสตทัศนวัสดุให้เกิดความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้ นอีกด้วย (สห. 6.3.5-12)
13. โครงการ Smart Customer เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานฐานข้อมูล
OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ของส านักหอสมุดกลาง การสอนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม โดย
ให้บริการที่ให้อาจารย์นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในสานักหอสมุดกลาง ให้บริการไปตามคณะวิชาต่าง ๆ
โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยง link เพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ด้วย Smart phone โดยผ่านผ่าน QR Code
(สห. 6.3.5-13)
14. โครงการผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น เป็นโครงการที่มอบรางวัลให้กับนักศึกษาของวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีทั้ง 4 ชั้นปี ที่มีสถิติการยืมสะสมสูงสุดแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นการสร้างกาลังใจและแรงจูงใจในการใช้
บริการยืมหนังสือของหอสมุด (สห. 6.3.5-14)
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

รายการเอกสารหลักฐาน
บริการกระเป๋าผ้า (สานักหอสมุดกลาง)
บริการ e-Mail Alert (สานักหอสมุดกลาง)
บริการ Quick Cataloging (สานักหอสมุดกลาง)
โครงการ Customer Delight (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
โครงการ ชื่นใจไลบรารี่ (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
โครงการ Library on Tour : EndNote tour (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
บริการ New Media on Touch Screen (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
โครงการอ่านออนไลน์ (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
โครงการ Customer Delight (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
บริการ New Book Show Off (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
บริการ New media on screen (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
โครงการ Movie Member Club (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
โครงการ Smart Customer (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
โครงการผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
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องค์ประกอบที่ 6
ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.4
จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลผลิต
คาอธิบาย
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของหอสมุดในรูปแบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซด์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1
บริการ ทั้งนี้ไม่รวมบริการหรือชุดคาสั่งพื้นฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 (ปีการศึกษา 2558)
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 ในรูป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรูป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 3 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรูป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 4 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรูป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 5 บริการ
มีก ารบริ การของห้ อ งสมุด ในรูป แบบออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บไซด์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการ หรือมากกว่า

2
3
4
5

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้
เป้าหมายของปีนี้
เป้าหมายปีต่อไป

:5
:5
:5
:5

เกณฑ์ประเมิน : 5
เกณฑ์ประเมิน : 5
ผลการดาเนินงาน : 
เกณฑ์ประเมิน : 5

การดาเนินการ
มี
ไม่มี






คะแนน
คะแนน
บรรลุเป้าหมาย
คะแนน

ผลการดาเนินงานและผลการประเมินตนเอง:
สานักหอสมุดกลาง มีการดาเนินการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการอย่างหลากหลายที่ไม่เป็น
บริการหรือชุดคาสั่งพื้นฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 28 รายการ
1. บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ One Search ที่สามารถสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของสานักหอสมุดกลางได้ครอบคลุมทุกฐานข้อมูล โดยการพิมพ์คาสาคัญเพื่อการสืบค้นเพียงครั้งเดียว
และมี Clip VDO แนะนาการใช้งานทั้งบน Windows และ Smart phone ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ
iOS (สห. 6.4.5-1)
รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 85
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. บริการให้ยืม e-Book ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุดกลางมากกว่า 200,000
ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยสามารถ download ฉบับเต็มเพื่ออ่านทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ Smart Phone ด้วย (สห. 6.4.5-2)
3. บริการฐานข้อมูล SU Thesis online เป็นการให้บริการตรวจสอบรายชื่อ และ download
ดุษฎีนิ พนธ์ และวิทยานิ พนธ์ ของมหาวิทยาลั ยศิลปากรในระบบออนไลน์ ที่ทาให้ ผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึ ง
สารสนเทศในดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ได้อย่างอิสระในระบบเปิด (Open Access) สามารถนาไปใช้ในการ
อ้างอิงหรือต่อยอดองค์ความรู้ได้ (สห. 6.4.5-3)
4. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) หรือเพื่อการอ้างอิง (Cite) ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้บอกรับ และสานักหอสมุดกลาง เป็นผู้บอกรับ ซึ่งได้แก่
(สห. 6.4.5-4)
- ABI/INFORM Complete
- ACM Digital Library
- American Chemical Society Journal (ACS)
- Academic Search Complete
- Artstor
- Britanica Image Quest
- Computers & Applied Sciences Complete
- ebrary
- Education Research Complete
- Emerald Management
- H.W. Wilson
- IEL/IEEE
- ISI Web of Science
- Jstor
- ProQuest Dissertation
- ScienceDirect
- SpringerLink
- มติชนออนไลน์
5. บริการ QR Code ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android ผ่าน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย (Su-Wifi) (สห. 6.4.5-5)
6. บริการการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม Speexx สาหรับนักศึกษา และบุคลากร
ผู้สนใจได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยสามารถขอใช้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองที่หอสมุดทั้ง 3 แห่ง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ (สห. 6.4.5-6)
7. บริการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ทาให้สานัก
หอสมุดกลางสามารถประชาสัมพันธ์บริการ กิจกรรมของสานักหอสมุดกลาง และสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อจาก
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ช่องทาง Facebook ของแต่ละแห่งได้โดยตรง ซึ่งได้แก่ หอสมุดสาขาวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 6.4.5-7)
8. บริการโปรแกรม Endnote X7 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการรายการบรรณานุกรม
ที่ต้องใช้ในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน (สห. 6.4.5-8)
9. บริการ Mobile Web สาหรับผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของ
สานักหอสมุดกลางผ่านทาง Smart Phone (สห. 6.4.5-9)
10. บริการ Link ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (สห. 6.4.5-10)
นอกจากนี้ แต่ละหอสมุดยังจัดให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละหอสมุด ดังนี้
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ จานวน 7 รายการ
ได้แก่
11. บริการ บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยแบ่ง
ออกเป็น
- บอกข่าว เป็นการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีให้บริการในหอสมุด
- ประชาสัมพันธ์ เป็นการแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ของหอสมุด
- มุมทั่วไป เป็นการแนะนาทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ
- สาหรับนักศึกษา เป็นการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของนักศึกษา
- สาหรับอาจารย์/บุคลากร เป็นการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของอาจารย์/
บุคลากร
- Link@snc เป็นการให้บริการข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ท่านถาม-เราตอบ ซึ่ง
เป็นช่องทางหนึ่งในการตอบคาถามให้กับผู้ใช้บริการ หรือ e-Book เรื่อง การทารายงานอย่างไรให้ปลอดภัย
จากข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนงานของผู้อื่น ให้ผู้ใช้บริการใช้ เป็นแนวทางในการทางานวิจัยได้อย่างมีจริยธรรม
และความปลอดภัย (สห. 6.4.5-11)
12. บริการ e-Book ผลงานของบุคลากร ที่เกิดจากการจัดการความรู้ของบุคลากรในหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ นาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน
และเพื่อเผยแพร่ผลงานของบุคลากรของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ (สห. 6.4.5-12)
13. บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ที่รวบรวมข้อมูลของจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันตก
คือ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยมี
สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่ให้บ ริการ เช่น ฐานข้อมูล ภาคตะวันตก e-Book เกี่ยวกับภาคตะวันตก e-content
มัลติมีเดียภาษาไทดา เป็นต้น (สห. 6.4.5-13)
14. บริการฐานข้อมูลจุลสาร ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจุลสาร ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ความ
หนาไม่เกิน 48 หน้า หรือเป็นแผ่นพับ ไม่เหมาะสาหรับการจัดบริการบนชั้นหนังสือทั่วไป แต่ยังคงมีข้อมูลที่
สาคัญควรค่าแก่การรักษาไว้ หอสมุดจึงได้จัดเก็บจุลสารในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงได้ทางออนไลน์ (สห. 6.4.5-14)
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการให้ บริการอิเล็ ก ทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้บริการ จานวน 7 รายการ ได้แก่
15. บริการ e -Book Collection เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดสาขา วังท่าพระ
ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการคัดเลือกและรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหอสมุดฯ มาจัดทาเป็น e-Book เปิด
บริการให้เลือกใช้ได้ใน 2 รู ปแบบคือ e-Book ในรูปแบบ Flipbook ที่นาเสนอแบบการพลิกหน้าเสมือนจริง
และ e-Book ในรูปแบบ PDF นาขึ้นให้บริการในห้อง e-Book Collection โดยแบ่งเป็นชั้นหนังสื อ
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(Bookshelf) ที่จาแนกไว้เป็นกลุ่มต่างๆ อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ภายในแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ e-Book โดยจั ด เรี ย งตามล าดั บอัก ษรชื่อเรื่อ ง หรือ สื บค้ นจากช่ องทาง Search รวมทุก เล่ ม ก็ไ ด้
นอกจากนั้นยังได้นา e-Book ภาษาต่างประเทศที่จัดซื้อจากสานักพิมพ์ต่างๆ มารวบรวมไว้ที่ห้องนี้ด้วย เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกเพราะไม่ต้องเข้าไปใช้ e-Book ผ่าน platform ของสานักพิมพ์แต่ละแห่งเอง
ปัจจุบัน e-Book collection ให้บริการ e-Book ทั้งหมดเป็นจานวน 1,353 เล่ม ซึ่งจัดจาแนกไว้เป็นกลุ่ม
ต่างๆ 8 กลุ่มในชั้นหนังสือ ดังนี้ (สห. 6.4.5-15)
1.1 หนังสือภาษาต่างประเทศ รวบรวม e-Book ที่จัดซื้อเป็นรายเล่มจากสานักพิมพ์ตา่ ง ๆ
1.2 หนังสือหายาก รวบรวมหนังสือเก่าที่มีคุณค่าหายากซึ่งจัดพิมพ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ลงมา
1.3 หนังสือศิลปากรวิชาการ รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ์วิชาการ งานวิจัย ของอาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.4 หนังสือ ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล รวบรวมหนังสือในพระนิพนธ์ของ
ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
1.5 หนังสือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี รวบรวมหนังสือและบทความของศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี
1.6 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ รวบรวมสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะที่จัดโดยคณะวิชาและ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
1.7 จุลสาร คัดเลือกจากแผ่นพับ จุลสาร จดหมายข่าว ฯลฯ ที่ได้รับบริจาคจากแหล่งต่าง ๆ
และมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
1.8 วารสาร รวบรวมวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยคณะวิชา หน่วยงานต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งวารสารบางชื่อที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้นาขึ้นเผยแพร่ได้
16. บริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ พ.ศ. 2519-2549 โดยนากฤตภาคข่าว บทความ
บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนอื่น ๆ ด้านศิลปะที่ตัดเก็บไว้จากหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารมาให้บริการ
บนเว็บไซต์ (สห. 6.4.5.16)
17. บริการ e-Journal / e-Magazine on iPAD เป็นการบอกรับวารสารวิชาการและนิตยสาร
ฉบับอิเล็กทรอนิคส์จากต่างประเทศมาไว้ให้บริการบน IPAD ที่หอสมุดฯ เตรียมไว้ให้ผู้ใช้บริการยืมใช้ได้
ภายในหอสมุด (สห. 6.4.5-17)
18. บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายโสตทัศนศึกษา
หอสมุดฯ เป็นผู้ถ่ายภาพตลอดจนภาพถ่ายจากอาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ ที่มอบให้หอสมุดฯ นาจัดเป็น
คอลเลคชั่นภาพถ่ายเพื่อให้บริการ (สห. 6.4.5-18)
19. บริการเว็บไซต์ “ท่องวัดผ่านเว็บ” รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัด ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมพร้อม
ภาพถ่าย (สห. 6.4.5-19)
20. บริการศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ รวบรวมข้อมูลท้องถิ่นของเกาะรัตนโกสินทร์อันเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นศูนย์รวมทางศิลปวัฒนธรรมที่
สาคัญของประเทศ (สห. 6.4.5-20)
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ
จานวน 3 รายการ ได้แก่
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21. บริการ SUP Digital Collection ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผลงานทั้งจุลนิพนธ์/สารนิพนธ์
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องวิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี ใ นรู ป แบบเอกสารฉบั บ เต็ ม (full-text)
(สห. 6.4.5-21)
22. บริการจัดทา SUP Library Channel on YouTube แนะนาการใช้งานฐานข้อมูล
ทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับโดยสกอ. และบอกรับโดยสานักหอสมุดกลาง ในรูปแบบ clip ผ่าน เว็บไซต์ YouTube
(สห. 6.4.5-22)
23. บริการ QR Code วารสารฉบับออนไลน์ บริการ link วารสารที่ให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่าน smart phone ได้ (สห. 6.4.5-23)
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เป็นฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นเองโดยโปรแกรมเมอร์ของสานักหอสมุดกลาง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นความ
เป็นมา และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร จานวน 4 รายการ ได้แก่
24. บริการฐานข้อมูลของที่ระลึก สามารถสืบค้นของที่ระลึกที่หอจดหมายเหตุฯได้รับพร้อมแจ้ง
ข้อมูลประวัติและที่มาของการจัดทาของที่ระลึกแต่ละรายการ (สห. 6.4.5-24)
25. ฐานข้อมูลบทความ สามารถสืบค้นข้อ มูลเกี่ยวกับเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สห. 6.4.5-25)
26. ฐานข้ อมูลรายงานการประชุม สามารถสื บค้นข้ อมูล รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลั ย
ศิลปากร และรายงานการประชุมคณบดี (สห. 6.4.5-26)
27. ฐานข้อมูลภาพถ่าย สามารถสืบค้นข้อมูลภาพเกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ
(สห. 6.4.5-27)
รายการเอกสารหลักฐาน
หมายเลข
สห. 6.4.5-1
สห. 6.4.5-2
สห. 6.4.5-3
สห. 6.4.5-4
สห. 6.4.5-5
สห. 6.4.5-6

รายการเอกสารหลักฐาน
บริการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบ One Search (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/
บริการให้ยืม e-Book (สานักหอสมุดกลาง)
http://libsis.lib.su.ac.th/ebook/
บริการฐานข้อมูล SU Thesis Online (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/database-online
บริการ QR Code ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/images/stories/lib_database/qrcode/poster-knowledge.jpg
บริการโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Speexx (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/duty/2014-08-26-04-27-37/89development/resource/101-speexx-manual
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หมายเลข
สห. 6.4.5-7

สห. 6.4.5-8
สห. 6.4.5-9
สห. 6.4.5-10
สห. 6.4.5-11

สห. 6.4.5-12
สห. 6.4.5-13
สห. 6.4.5-14
สห. 6.4.5-15
สห. 6.4.5-16
สห. 6.4.5-17
สห. 6.4.5-18
สห. 6.4.5-19
สห. 6.4.5-20

รายการเอกสารหลักฐาน
บริการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook (สานักหอสมุดกลาง)
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/facebook
บริการโปรแกรม Endnote X7 (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/endnote.html
บริการ Mobile Web (สานักหอสมุดกลาง)
https://www.plan.lib.su.ac.th/page.aspx?page_id=85
บริการจัดทา Link เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของห้องสมุดต่าง ๆ (สานักหอสมุดกลาง)
http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/index.php/component/content/article/91link/library/109-link
บริการบอกข่าว/ ประชาสัมพันธ์ (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/#บอกข่าว
มี e-Book ผลงานของบุคลากร (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/index.php/km/snc-library-km-publication
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
http://www.snc.lib.su.ac.th/west/
ฐานข้อมูลจุลสาร (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์)
http://www.snc.lib.su.ac.th/pamphlet/opac/index.php
บริการ e-Book Collection (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/
บริการกฤตภาคข่าวศิลปะ (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
บริการ e-Journal / e-Magazine on IPAD (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
https://www.plan.lib.su.ac.th/page.aspx?page_id=109
บริการฐานข้อมูลภาพถ่าย (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
บริการท่องวัดผ่านเว็บ (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
บริการศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ (หอสมุดสาขาวังท่าพระ)
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
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หมายเลข
สห. 6.4.5-21

สห. 6.4.5-22
สห. 6.4.5-23
สห. 6.4.5-24
สห. 6.4.5-25
สห. 6.4.5-26
สห. 6.4.5-27

รายการเอกสารหลักฐาน
บริการ SUP Digital Collection (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
http://opac.lib.su.ac.th/search/?searchtype=X&searcharg=sup+digital+collecti
on&sortdropdown=&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Search&searchlimits=&searchorigarg=Xsup+
digital+%26SORT%3DD
บริการแนะนาการใช้ฐานข้อมูล SUP Library Channel on Youtube
(หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
https://www.youtube.com/watch?v=iFsvH9txx1Q
บริการ QR Code วารสารฉบับออนไลน์ (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
ฐานข้อมูลของที่ระลึก (หอจดหมายเหตุฯ)
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/searchsvn.html
ฐานข้อมูลบทความ (หอจดหมายเหตุฯ)
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/srcharticle.html
ฐานข้อมูลรายงานการประชุม (หอจดหมายเหตุฯ)
http://www.archives.su.ac.th/archives/archives/search/srchreport.html
ฐานข้อมูลภาพถ่าย (หอจดหมายเหตุฯ)
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
4.06
5
5
5

ผลการประเมิน
4.06
5
5
5

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1. มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 2 ครั้ง
2. มีการนาผลการสารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ
3. มีการจัดทาฐานข้อมูลภายในให้บริการ
4. มีการสารวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั้ง 4 แห่ง คือ 1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 2. หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุดที่ควรพัฒนา
- ควรปรับปรุงด้านสิ่งอานวยความสะดวก และทรัพยากรสารสนเทศ ให้สนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศที่สานักหอสมุดกลาง มีไว้
ให้บริการ
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บทที่ 3
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 24 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
5
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และ
5
เอกลักษณ์ของคณะ
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. (1)
องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร
ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.00
ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิง่ อานวยความสะดวกที่
5
เอื้อต่อการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 6.3 จานวนบริการเชิงรุก
5
(Proactive Service)
ตัวบ่งชี้ 6.4 : จานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์
5
(E-service)
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร (2)

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ (ทุกตัวบ่งชี้)

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

5

5

5

5

5

5

4.06

4.06

5

5

5

5

5

5

4.77

4.77

4.84

4.84
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

3
1
3.1
5
1
5.1
ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. (1)
6
4
6.2
ผลการประเมินตามเกณฑ์ภารกิจหน่วยงานสนับสนุน (2)
รวมทุกตัวบ่งชี้
6
3
ผลการประเมิน

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

6.1, 6.3, 6.4

-

3

ผลการประเมิน
0.01–1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

5
5
5
4.77
4.77
4.84
4.84

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ทิศทางการพัฒนา
1. เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
สานักหอสมุดกลาง มีประเด็นที่จะต้องดาเนินการเร่งด่วน ดังนี้
ตารางที่ 26 เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แผนการพัฒนา
1. พัฒนาการให้บริการเป็นห้องสมุดออนไลน์ (e-library)
2. เพิม่ ช่องทางในการให้บริการทางเครือข่าย และทาง
Mobile Phone
3. สารวจความต้องการของผู้ใช้บริการทุกปี
4. จัดทาบริการเชิงรุกตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. นาระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านบริหารจัดการ
6. พัฒนาให้เกิดงานวิจัยจากงานประจา (R2R)

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ
2559 2560 2561 2562 2563





1
1
1
1
1
1
3
1
1

1
3
1
1

1
3
1
1

1
3
1
1

1
3
1
1
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2. แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ตารางที่ 27 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนการพัฒนา
1.

พัฒนาการให้บริการเป็น
ห้องสมุดออนไลน์

ระยะสั้น
แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อวาง
แผนการดาเนินการ

(e-Library)

ระยะกลาง

ระยะยาว

ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการ

-

2.

เพิ่มช่องทางในการให้บริการ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ทางเครือข่าย และทาง Mobile สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
Phone
ดาเนินการ

-

-

3.

สารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทุกปี

มอบหมายงานประกันคุณภาพ
ดาเนินการ

-

-

4.

จัดทาบริการเชิงรุกตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ

มอบหมายให้หอสมุด 3 วิทยา
เขต และหอจดหมายเหตุฯ
จัดทาเป็นตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงาน

-

-

5.

นาระบบสารสนเทศมาใช้กับ
งานด้านบริหารจัดการ

มอบหมายให้สานักงาน
เลขานุการดาเนินการ

ประสานงานกับสานักงาน
เลขานุการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

6.

พัฒนาให้เกิดงานวิจัยจากงาน ให้ความรู้ด้านการทาวิจัย และ ประสานงานกับงานแต่ละ
ประจา (R2R)
เสริมแรงจูงใจในการทา
ฝ่ายจัดทาผลการวิจัยจาก
ผลงานวิจัยจากงานประจา
งานประจา

7.

พัฒนาฐานข้อมูลห้องสมุดใน
รูปแบบดิจิทลั

-

-

ดาเนินการจัดทา
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรห้องสมุด
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
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ภาคผนวก
คณะกรรมการประจาสานักหอสมุดกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล
อาจารย์ นันทพล
อาจารย์ กศิตินทร
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์
อาจารย์ ฉายสิริ
นางสมปอง
นางจรินทร์
นางอาทิตา
นางณัชชา

ตันวิมลรัตน์
วิรุฬห์เพชร
ชุมชอบ
จั่นเงิน
ชุมวรานนท์
ช่างทอง
พัฒนาถาวร
มิตสิตะ
คิดหมาย
นกอยู่
มณีวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสานักหอสมุดกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา
นางฐิติมา
นางสาวกรุณา
นางสาวสุภมาศ
นางจันทร์ฉาย
นางสาวอินทรา
นางสาวสุมาลี
นายสมภพ
นางณัชชา

เตียเจริญ
กลิ่นทอง
ศรีเจริญ
ศรีโนนม่วง
แสงทองศรี
อินทร์ตามา
วาทีหวาน
สุขดี
มณีวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุหลัน
กุลวิจิตร
กรรมการ
อาจารย์พฤกษา
ดวงผาสุข
กรรมการ
นางสาวสาวิตตรี
ศิลประเสริฐ
เลขานุการ
นางณัชชา
มณีวงศ์
ผู้ประสานงาน
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
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วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
เวลา
09.00-09.20 น.

กิจกรรม
สถานที่
ผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสานัก หม่อมหลวงปิ่น ฯ
หอสมุดกลาง

09.20-10.00 น.

นาเสนอ : ผลงานเด่น
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
หอสมุดสาขา วังท่าพระ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ

10.00-10.10 น.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการ
ประเมิน

ชั้น 5 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น ฯ

10.10-10.25 น.

อาหารว่าง

10.25-12.00 น.

ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง
อาหารกลางวัน

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ฝ่าย/ งาน สานักหอสมุดกลาง
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น ฯ
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น 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/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง (ต่อ)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน
อาหารว่าง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ - กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

รายงานประจาปีทเี่ ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 หน้า 96
สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

