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ค ำน ำ 
 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรฉบับนี้ เป็นสรุปผลการด าเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2556 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดส านักหอสมุดกลาง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์        
หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ซึ่งได้ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบคุณภาพของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับบทบาทและหน้าที่ของส านักหอสมุดกลาง 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการและฝ่าย/งานต่างๆ จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย/
งานจะน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2556 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้
ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 9 องค์ประกอบที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของ หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ มีข้อสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินงาน 

 ส านักหอสมุดกลางมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ไปสู่หน่วยงานภายในเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมิน
แผนกลยุทธ์ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีในปีถัดไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 ส านักหอสมุดกลาง มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตในตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการให้บริการห้องสมุดและบริการ
สารสนเทศที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เช่น บริการ e-Book, e-Journal บริการฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลจุลสาร วิทยานิพนธ์ออนไลน์ 
บริการต่ออายุการยืมหนังสือ เป็นต้น มีการปฐมนิเทศการใช้งานระบบสืบค้นและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ให้กับผู้ใช้บริการ มีการบริการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการผ่านเข้า-ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ใน
ระดับด ี
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 ส านักหอสมุดกลาง ยังได้น าตัวบ่งชี้ของข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มาใช้เป็นตัวบ่งชี้ผลผลิตจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 โดยเพ่ิมเป็นตัวบ่งชี้ที่ 
2.9 จ านวนการให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 จ านวนบริการทางอิเล็กทรอนิกส์          
(E-services) และตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด ซึ่งผลการ
ประเมินตนเองของทั้ง 3 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ คือ จ านวนการให้บริการเชิงรุก และจ านวนบริ
การทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ
ห้องสมุด  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ส านักหอสมุดกลาง มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ของส านักฯ  มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย มีการประเมินผลส าเร็จของการบรูณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย มีการด าเนินงานด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน โดยเน้น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักหอสมุดกลาง และมีการประเมินผลการให้บริการทางวิชาการเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการวิชาการ รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ
มาถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน  

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2556 ส านักหอสมุดกลาง ยังได้น าตัวบ่งชี้ของ PULINET มาใช้เป็นตัวบ่งชี้
ผลผลิตจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2554 และปีการศึกษา 2555 โดยเพ่ิมเป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน และตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนโดยผลการประเมินตนเองของทั้ง 2 ตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีมาก โดยมีกิจกรรม/โครงการ
ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2556 จ านวน 14 โครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ทุกกิจกรรม/โครงการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 

 ส านักหอสมุดกลาง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดยมีการก ากับดูแลการบริหารงานโดย
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ผู้บริหารของส านักหอสมุดกลางมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน และบริหารงานโดยการ
กระจายอ านาจในการตัดสินใจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักหอสมุดกลาง มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ประชุม วางแผน ตัดสินใจ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ส านัก
หอสมุดกลาง ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

 ส านักหอสมุดกลาง มีระบบและกลไกในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลาง และรองรับกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานทางการเงิน 
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ผู้บริหารส านักหอสมุดกลางมีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและตัดสินใจ ท าให้สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ส านักหอสมุดกลาง มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2543 และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ปัจจุบันส านักหอสมุดกลางมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านกลไกการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และทบทวนการด าเนินงานตาม
กระบวนการและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพทั้งใน
ภาพรวมของส านักหอสมุดกลาง และรายงานการประเมินคุณภาพของหอสมุดในสังกัดทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งของ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการน าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการท างาน และมีการสร้าง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การด าเนินการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลางโดยจัดท าเป็นงานวิจัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 เนื่องจากภารกิจหลักของส านักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ซึ่งมีความแตกต่างจากคณะวิชา ดังนั้นการใช้เกณฑ์ในการประเมินเดียวกับคณะวิชา จึงมีความไม่เหมาะสม 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานหรือใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากลในการประเมินคุณภาพ 
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บทท่ี 1 บทน า 
 
1. ประวัติความเป็นมา 
  1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร : Central Library, Silpakorn University 
 เว็บไซต์ http://www.lib.su.ac.th 

องค์กรในปัจจุบัน ดังนี้ 

ส านักงานเลขานุการ 

 เว็บไซต ์http://www.lib.su.ac.th 

 ฝ่าย/งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานการเงินและพัสดุ และงานวางแผนและประชาสัมพนัธ์ 

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

 ฝ่าย/งาน ได้แก่ ฝา่ยวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝา่ยบริการ ฝา่ยโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ 

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

 ฝ่าย/งาน ได้แก่ ฝา่ยวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝา่ยบริการ และฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

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

 ฝ่าย/งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด งานบริการ งานโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 เว็บไซต์ http://www.archives.su.ac.th   
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รายละเอียดการให้บริการ 

ส านักงานเลขาฯ : e-mail : su-lib@su.ac.th 
     - วังท่าพระ 
     - พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

เวลาท าการ  
วันจันทร์ – วันศุกร์                  08.30 น. – 16.30 น. 
วันเสาร์ วันอาทิตย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 

 

หอสมุดสาขาวังท่าพระ : e-mail : thp-lib@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 19.30 น. วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสารแ์ละวันอาทติย ์ 10.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทติย ์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 

  
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : e-mail : snc_lib@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 22.00 น. วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสารแ์ละวันอาทติย ์ 10.00 น. - 19.00 น. วันเสารแ์ละวันอาทติย์             ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                    ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์                  ปิดบริการ 
เปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

 วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 19.00 น. 
วันเสารแ์ละวันอาทติย ์ 10.00 น. - 19.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                    ปิดบริการ 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : e-mail : sup-lib@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 21.00 น. วันจันทร์ - วนัศุกร ์ 08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสารแ์ละวันอาทติย ์ 09.00 น. - 16.30 น. วันเสาร์และวันอาทติย ์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                     ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์                     ปิดบริการ 

 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร : e-mail : wilairak@su.ac.th 
เวลาท าการ  
วันจันทร์ –วนัศุกร ์ 08.30 น. - 16.30 น.   
วันเสาร ์วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ   

 
 
 

mailto:skanchan@su.ac.th
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1.2 ที่ตั้ง  

ส านักงานเลขานุการ   

ส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุดกลาง  
ม. ศิลปากร วังทา่พระ 
 

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

      ส านักงานเลขานุการ ส านกัหอสมุดกลาง 
      ม. ศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

 6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000  
โทรศัพท์/โทรสาร 034-255-806, 034-270-607  

  e-mail : su-lib@su.ac.th 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ  31 ถนนหนา้พระลาน 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 อ าเภอเมือง 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 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120  
โทรศัพท์ 032-594-043-50 ต่อ 41530  
โทรสาร 032-594-040  
e-mail : Sumalee175@hotmail.com  
ฝ่ายบริการ : 032-594-043-50 ต่อ 41550 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

ชั้น 5 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร  
6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  
โทรศัพท์ : 034-253-910-7 ต่อ 21360 
โทรสาร : 034-255-806  
e-mail : wilairak@su.ac.th 
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1.2 ประวัติและพัฒนาการ 
 

พ.ศ. 2507 
  

ส านักหอสมุดกลาง เริ่มต้นจากหอสมุด (วังท่า
พระ)  ซึ่งมีฐานะเป็น แผนกห้องสมุด สังกัด
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ในอาคาร
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ ให้บริการประมาณ 50 
ตารางเมตร 

พ.ศ. 2517 5  

ก่อสร้างอาคารหอสมุด (วังท่าพระ) เป็นอาคาร
เอกเทศ 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นบน และชั้นใต้ดิน               
มีพื้นที่ 1,386 ตารางเมตร 
 

พ.ศ. 2519 
 

 
 
 
 

 

ก่อสร้างอาคารหอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์ 
นครปฐม)  เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น มีพื้นที่ 
2,266 ตารางเมตร โดยรวมห้องสมุดเสียง 
ห้อ งปฏิ บั ติ ก า รทา งภาษา   ( อาคา ร  A3)                      
เข้ากับหอสมุด  ยั งคงมีฐานะเป็นแผนกชื่อ           
“แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์                
โสตทัศน์” 

พ.ศ. 2529 
 
 
 
 

 

 

หอสมุด (วังท่าพระ) ขยายพื้นที่บริการวารสาร
ไ ปยั ง ชั้ น ใ ต้ ดิ น  อ า ค า รศู น ย์ ร ว ม  3 คณะ
มัณฑนศิลป์ 

พ.ศ. 2530 
 

 
 

หอสมุด  (พระราชวั งสนามจันทร์ )  เสนอ
มหาวิทยาลัยจัดตั้ ง โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ. 2532  

 

 

“ส านักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกา 
โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2 
หน่วยงาน คือ แผนกห้องสมุด สังกัดกองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี  วั งท่ าพระและแผนก
ห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์โสตทัศน์ 
สังกัดส านักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
เข้าด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา 

พ.ศ. 2535 

 

 

ส านักหอสมุดกลาง แบ่งส่วนราชการ ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่  6 พ.ศ. 
2535  ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และ หอสมุด
สาขาวังท่าพระ 

พ.ศ. 2536  
 
 
 
 
 
 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ย้าย มาอยู่อาคาร 
4 ชั้น มีพื้นที่ 5,103 ตารางเมตร 
 
 
 

พ.ศ. 2538  
 

ส านักหอสมุดกลาง เริ่มน าระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริการและ
ด าเนินงาน 

พ.ศ. 2540 
 
 

 
 

 

หอสมุดสาขาวังท่าพระ ขยายพื้นที่ ไปยังตึก
ส านักงานอธิการบดี (เดิม) โดยที่ชั้น  3 ให้บริการ
โสตทัศนศึกษา และชั้น 4 เป็นฝ่ายวิเคราะห์     
และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  รวมทั้งส่วน
ปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการ วังท่าพระ 
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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 
คร้ังที่ 7/2540 
 
 
 
 

 

พ.ศ. 2541 
 

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

พ.ศ. 2542 
 

 

 
 
 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งห้อง
อนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 

พ.ศ. 2543 
 

 
 

 

หอสมุดพระราชวั งสนามจันทร์ ได้พัฒนา
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารด้ วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป CDS/ISIS    
 

พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล ก่อตั้งขึ้น อยู่ในอาคารเดียวกับหอสมุด
สาขา วังท่าพระ มีพื้นที่ 126 ตารางเมตร  
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พ.ศ. 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก่อสร้างอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคาร 5 ชั้น 
 

 

 
 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
แยกออก  มาจากหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ส านัก
หอสมุดกลาง และให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร15ปี (พ.ศ.2545-2559)
ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 19/2544 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักหอสมุดกลางน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
MILLENNIUM มาใช้แทน  INNOPAC 

พ.ศ. 2545 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้งขึ้น
ภายในอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3  พร้อมกับการ
จัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการย้ายจากอาคารหอสมุด           
ไปยังอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5 
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พ.ศ. 2545 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เริ่มเปิดบริการ 
24 ชั่วโมงเต็มรูปแบบถือเป็นห้องสมุดแห่งแรก
ในประเทศไทย  

  
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ริเริ่มโครงการ
ค่ายห้องสมุดสุดหรรษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การอ่าน การเรียนรู้  แก่ชุมชนและจังหวัด
ใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หอสมุดสาขาวังท่าพระ ปรับปรุงตกแต่งภายใน
อาคารให้ทันสมัยและสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีย้ายมา
ให้บริการ ณ อาคารเอกเทศ “อาคารวิทย
บริการ” มีพื้นที่ 1,949.29 ตารางเมตร 
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พ.ศ. 2550 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปรับปรุงอาคาร
หอสมุดทั้งหลัง และตกแต่งภายในอาคารเฉพาะ
อย่างยิ่ง ชั้น 1 ให้ทันสมัยและสวยงาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดหอสมุด
ลักษณะ ห้องสมุดมีชีวิตเต็มรูปแบบ มีมุมกาแฟ 
มุมสบาย ส่วนนิทรรศการ และอ่ืนๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุ ดพระราชวั ง สนามจั นทร์  จั ด ง าน                
“ทับแก้วบุ๊คแฟร”์ มหกรรมหนังสือ สื่อการเรียน 
ครั้งที่ 1 ถือเป็นงานประจ าปี โดยที่พัฒนาขึ้น
จากการน าร้านค้ามาจ าหน่ายหนังสือเพื่อเป็น
บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ ณ หอสมุด 
 

พ.ศ. 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีลาน
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ “Knowledge 
Park @ Library” เพื่อเพิ่มพื้นที่นั่ ง อ่านนอก
อาคารหอสมุด 

พ.ศ. 2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุง
ตกแต่งภายในอาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2                 
ให้ทันสมัยและสวยงาม 
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พ.ศ. 2555  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอจัดตั้ง
ส่วนงานในก ากับภายในขึ้นใหม่ 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

พ.ศ. 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรับ เปลี่ ยนสถานะเป็นหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่า 
ฝ่ าย  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร                
เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หอส มุ ด วิ ท ย า เ ข ต ส า ร ส น เ ท ศ เพ ช ร บุ รี                           
มีสถานภาพเทียบเท่าหอสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จั ด ตั้ ง แ ล ะ แ บ่ ง หน่ ว ย ง า น ใ น ก า กั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดที่นั่งอ่าน
ศึกษาเรียนรู้  นอกอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล      
ชั้น 1 

พ.ศ. 2557  

 

 

 

 

 

 

ส านักหอสมุดกลาง น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
Sierra  มา ใ ห้บริ การและด า เนิน งานแทน  
MILLENNIUM 
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 2.1 ปรัชญา 

 มุ่งม่ันเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ 

 2.2 ปณิธาน 

 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.3 วิสัยทัศน์     

 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน และก้าวทันเทคโนโลยี 

 2.4 พันธกิจ       

 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.5 วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส าหรับส่งเสริมการเรียน
การสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป 
      2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่มีความส าคัญและมี
คุณค่า สามารถเข้าถึงได้ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย  
      4. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการ
พัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
      5. เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานของห้องสมุด 

2.6  แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และมาตรการ 
 

 เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักหอสมุดกลางให้บรรลุผลส าเร็จ ส านักหอสมุดกลาง จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 
ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 1.1 การจัดการพื้นที่การให้บริการที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ 

 

1.1.1 พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ 

1.1.2 พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่างคุ้มค่า ให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์ 

1.1.3 พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาเขต 

1.1.4 พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ให้ เ ป็ นแหล่ ง รวมคุณค่ าทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

1.1.5 พัฒนาพื้นที่บริการของส านักงานเลขานุการ ให้มี
ความสวยงาม และทันสมัย 

กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สร้างความสุขใน
การท างาน 

1.2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะในการ
ท างาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

2.1 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว 
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2 .1 .1  มีการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศอ ย่าง มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 

2.1.2 มีการสรุปผลการด าเนินงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

2 .2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.1 มีโครงการจัดท าผลงานทางวิชาการเผยแพร่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมวดหมู่และท า
รายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 

2.3.1 มีการก าหนดค่าเป้าหมายในการวิเคราะห์หมวดหมู่
และท ารายการ 

2.3.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็น
มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

3.1 การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล 3.1.1 จัดท าเกณฑค์ุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ห้องสมุดเพื่อน าไปสู่การเทียบเคยีง (B e n c h m a r k )  
3.1.2 มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

 3.1.3 เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
กับผู้ใช้บริการ 

3.1.4 พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการเชิงรุก 

3.1.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
คุ้มค่า 

3.2 การบรกิารสารสนเทศเพือ่การค้นคว้าและวิจัย 3.2.1 มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย 

3.2.2 ส่งเสริมและเผยแพร่การรู้สารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าและวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศของส านักหอสมุดกลาง 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

4.1 การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรอย่างเป็นระบบ 4.1.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
4.1.2 วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละสาย
งาน (Training Roadmap) 
4.1.3 สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร (Career 
Path) 
4.1.4 วิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตราก าลัง 
(Succession Plan) 

4.2 การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศของส านัก
หอสมุดกลาง (Team Work) 

4.2.1 สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นการท างาน
เป็นทีม 

4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ
ของส านักหอสมุดกลาง 

4.2.3 จัดกิจกรรมส าหรับการพัฒนาการท างานเป็นทีม 
4.3 การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร 4.3.1 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย

สนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในประเทศ/ต่างประเทศ 

4.3.2 สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

5.1 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
ส านักหอสมุดกลาง 

5.1.1 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปฏิบัติงาน 

5.1.2 เพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

5.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

5.2.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่าง
เหมาะสม 

5.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือในการบริหารงาน 

5.3 การบริหารส านักหอสมุดกลางตามหลักธรรมาภิบาล 5.3.1 ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

5.3.2 มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ที่
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับศักยภาพและสะท้อนสมรรถนะของบุคคล
อย่างเป็นธรรม 

5.3.4 ใช้ระบบบริหารคุณภาพก ากับการด าเนินงาน 

5.3.5 มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาการ
บริหารงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

6.1 การให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

6.1.1 สนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน 
6.1.2 พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

6.2 การให้บริการวิชาการที่สร้างมูลค่าให้กับส านัก
หอสมุดกลาง 

6.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/
ภายนอก ให้เป็นหุ้นส่วนในการให้บริการวิชาการ 

 6.2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับส านัก
หอสมุดกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การเป็นผู้น าสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

7.1 การจัดการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม 7.1.1 ผลักดันหอสมุดสาขา วงัทา่พระสู่ความเป็นผู้น า
สารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
7.1.2 สร้างระบบการบริหารหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกลกัษณข์องมหาวิทยาลัย 
7.1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคตะวนัตก หอสมุด พระราชวัง
สนามจันทร์สู่ความเป็นผู้น าสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก 
7.1.4 สนับสนุนหนว่ยงานในสังกดัส านักหอสมุดกลาง
เผยแพร่สารสนเทศด้านศิลปะวฒันธรรม สู่สังคมภายนอก 



   
 

 

 2.7  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  
        

นโยบายที่ 7 : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา      
 

เป้าหมายที่ 1 มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Baseline ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2557 2558 2559 2560 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มข้ึน* แหล่ง      
รองอธิการบดีเพชรบุรี 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะวิชา 2. ร้อยละความพงึพอใจต่อแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ      

3. ร้อยละความพงึพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร้อยละ 81.4 82 83 84 85 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักหอสมุดกลาง 

4. จ านวนโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการป้องกัน
อุบัติเหตุและยาเสพติด 

โครงการ      
กองกิจการนักศึกษา 
คณะวิชา 

* ตัวช้ีวัดเหมือนแผนยุทธศาสตร ์
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  กลยุทธ์ที่ 7.1 : พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ       
  มาตรการที่ 7.1.1 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

 

กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์           

การจัดการพื้นที่การให้บริการทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ แห่ง/พื้นที ่ 1 1 1 1 

มาตรการ           

1. พัฒนาพืน้ที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ให้เอ้ือต่อการเรียนร้
และการสร้างสรรค์ 

          

2. พัฒนาพืน้ที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่างคุ้มคา่ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการสร้างสรรค์ 

          

3. พัฒนาพืน้ที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีให้บริการเพื่อ
รองรับการขยายตัวของวิทยาเขต 

          

4. พัฒนาพืน้ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศิลปากรให้เป็นแหล่ง
รวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม           

งานเชิงยุทธศาสตร ์           

1. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท  1,200,000.00     1,000,000.00   1,000,000.00   1,000,000.00  

งานประจ า           

1. โครงการ........           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท         
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   มาตรการที่ 7.1.3 ส่งเสริมให้ส านักหอสมุดทุกวิทยาเขตมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการวิจัย 
 

กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์           

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็วตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในรปูแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

          

มาตรการ           

มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสทิธิภาพโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ใชบ้ริการ 

          

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม           

งานเชิงยุทธศาสตร ์           

1.โครงการ........           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท         
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กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

งานประจ า           

1. งานบริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

          

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท  2,000,000.00     2,000,000.00   2,000,000.00   2,000,000.00  

2. งานจัดหาวสัดุสารสนเทศห้องสมุด  
หอสมุดสาขา วังทา่พระ 

          

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท  1,500,000.00     1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00  

3. งานจัดหาวสัดุสารสนเทศห้องสมุด 
 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 

          

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท  1,200,000.00     1,200,000.00   1,200,000.00   1,200,000.00  
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กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

4. โครงการ E-Library           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท   450,000.00       450,000.00     450,000.00     450,000.00  

5. งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก           

เงินนอกงบประมาณ บาท      50,000.00         50,000.00       50,000.00       50,000.00  

6. งานจัดท าสิ่งพิมพ์เผยแพร่           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท      30,000.00        30,000 .00      30,000.00       30,000.00  
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ยุทธศาสตร์ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Baseline ค่าเป้าหมาย 

2555 2557 2558 2559 2560 

1. ร้อยละโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ร้อยละ           

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม โครงการ 2 2 2 2 2 

3. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการด าเนินโครงการของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ระดับที่ 1 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต 
ประจ าวนัได ้
ระดับที่ 2 สามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปพฒันาศักยภาพของ
ท้องถิ่น ชุมชนไปสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
ระดับที่ 3 สามรถน าความรู้ที่ไดไ้ปต่อยอดเชิงพาณิชยไ์ด้ 

ระดับ 
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กลยุทธ์ที่ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ 
มาตรการที่ 10.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์-มาตรการ-แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
ระดับคณะวชิา/หน่วยงาน 

หน่วยนับ 
งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์           

การให้บริหารวิชาการที่สอดคลอ้งกับความต้องการของชุมชน           

มาตรการ           

สนับสนนุบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน           

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม           

งานเชิงยุทธศาสตร ์           

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน           

เงินงบประมาณ บาท 550,000  550,000   550,000   550,000  

เงินนอกงบประมาณ บาท         

2. งานบริการวชิาการแก่ชุมชน           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 300,000  300,000   300,000   300,000  
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ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  
นโยบายที่ 13 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  

เป้าหมายที่ 1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพในทุกระดับ      
เป้าหมายที่ 2 มีแผนแม่บทพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร 

      

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Baseline ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2557 2558 2559 2560 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักบริหารรุ่นใหม่ คน           กองการเจ้าหน้าที ่

2. ร้อยละความส าเร็จของการบริหารจัดการตาม
แผนพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากร(ทุกต าแหน่ง) 

ร้อยละ 
          

กองการเจ้าหน้าที ่

3. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกต่อจ านวนอาจารยประจ า* 

ร้อยละ 
          

คณะวิชา 
กองการเจ้าหน้าที ่

4. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 

ร้อยละ 
          

คณะวิชา 
กองการเจ้าหน้าที ่

        

* ตัวช้ีวัดเหมือนแผนยุทธศาสตร ์        
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           กลยุทธ์ที่ 13.1 : พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ 

           มาตรการที ่13.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มขึ้น 

 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

Baseline ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

2555 2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์             
การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบคุลากร             

มาตรการ             

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัตงานของบุคลากร
โดยสนบัสนุนให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 

          

  

สนับสนนุให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในวิชาชีพ 
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยนับ 

งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

งานเชิงยุทธศาสตร ์           

1. งานพัฒนาบุคลากร หอสมุดสาขา วังท่าพระ           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

2. งานพัฒนาบุคลากร หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

3. งานพัฒนาบุคลากร ส านักงานเลขานุการ           
เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

งานประจ า           

1. โครงการ........           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท         
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นโยบายที่ 14 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน     

เป้าหมายที่ 1 : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ(อาเซียน) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Baseline ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. ผลการจัดอนัดับมหาวทิยาลยัระดับเอเชีย อันดับ           รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ ์
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
กองกลาง(ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
คณะวิชา 

2. ระดับความส าเร็จของการสร้างความรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

ระดับ           
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กลยุทธ์ที่ 14.1 : สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 
มาตรการที ่14.1.2 พัฒนาและส่งเสริมการด าเนนิงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ     

 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยนับ 

งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ ์           

การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูส่ากล           

มาตรการ           

มีการประเมินความพงึพอใจในการบริการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนางาน 

          

งานเชิงยุทธศาสตร ์           

1.โครงการ........           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท         

งานประจ า           

1. งานบริหารทั่วไป หอสมุดสาขา วังท่าพระ           

เงินงบประมาณ บาท 2,733,300.00  2,733,300.00   2,733,300.00   2,733,300.00  

เงินนอกงบประมาณ บาท   2,733,300.00  2,700,000.00   2,700,000.00   2,700,000.00  
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โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยนับ 

งบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 

2. งานบริหารทั่วไป หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์           

เงินงบประมาณ บาท 2,733,300.00   2,733,300.00   2,733,300.00   2,733,300.00  

เงินนอกงบประมาณ บาท 8,064,800.00  8,000,000.00   8,000,000.00   8,000,000.00  

3. งานบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการ           

เงินงบประมาณ บาท 2,733,300.00   2,733,300.00   2,733,300.00   2,733,300.00  

เงินนอกงบประมาณ บาท 6,170,300.00  620,000.00     20,000.00     620,000.00  

4. งานบริหารทั่วไป หอสมุดฯเพชรบุร ี           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 2,424,400.00   2,400,000.00   2,400,000.00   2,400,000.00  

5. งานประกนัคุณภาพการศึกษา           

เงินงบประมาณ บาท         

เงินนอกงบประมาณ บาท 150,000.00 150,000.00  150,000.00     150,000.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

นโยบายที่ 16 : การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินงบประมาณ             
เป้าหมายที่ 1: มีระบบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่รองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Baseline ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2555 2557 2558 2559 2560 

1.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การเงินของหน่วยงาน* 

ร้อยละ           คณะวิชา 
หน่วยงาน 

2. จ านวนระเบยีบข้อบังคบัด้านการเงินได้รับการ
ปรับปรุงให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฉบับ 
          

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ส านักงานอธิการบด ี
กองคลัง 

3. ผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการ
ประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 

ร้อยละ           กองคลัง 

4. สัดส่วนของบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด ร้อยละ 51.09 55.23 58.54 62.05   คณะวิชา 
หน่วยงาน 

5. จ านวนโครงการเพื่อหารายได้ โครงการ           คณะวิชา 
หน่วยงาน 

*ตัวช้ีวัดเหมือนแผนยุทธศาสตร ์        
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3.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดองค์กรในปัจจุบัน ดังนี้  

1. ส านักงานเลขานุการ : งานบริหารและธุรการ  งานการเงินและพัสดุ และงานวางแผน 
      และประชาสัมพันธ์ 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ  
                           ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  และงานธุรการ 

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ 
                           ฝ่ายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ (รวมงานกับส านักงานเลขานุการป 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ 
                           งานโสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

โครงสร้างองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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บุคลากร 
ส านักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  109 คน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 อัตราก าลังของส านักหอสมุดกลาง 

                                   (ณ วันที่ 31 มกราคม 2557) 
                                                                                                             (หน่วย : อัตรา/คน) 

                                   ต าแหน่ง ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง รวม 

หน่วยงาน บรรณารักษ์ ต าแหน่งอื่นๆ ประจ า ชั่วคราว ทั้งสิ้น 

1. ส านักงานเลขานุการ - 11 - 4 15 

2. หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ 15 18 5 12 50 

3. หอสมุดสาขา วงัท่าพระ 8 13 3 6 30 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  4 2 - 4 10 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศิลปากร 1 2 - 1 4 

รวมทั้งสิ้น 28 46 8 27 109 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณารักษ์
25%

ต าแหน่งอ่ืนๆ
42%

ลูกจ้างประจ า
7%

ลูกจ้างช่ัวคราว
26%
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4.  ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์   ตันวิมลรัตน์ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                       ผศ. อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร                                         อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ 
                              รองผู้อ านวยการ                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร ์
                       ส านักหอสมุดกลาง วังท่าพระ                                      และประกันคุณภาพส านักหอสมดุกลาง 

 
 

 
 
 
 

mailto:bkanchan@su.ac.th
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ส านักงานเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           กาญจนา บุญวัฒนะกุล 
           เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
                     อาทิตา นกอยู่           วรารัตน์  วีรเดชก าพล                            สมภพ สุขดี 
             หัวหน้างานบริหารและธุรการ        หัวหน้างานการเงินและพัสดุ                     หัวหน้างานวางแผน 

                                                                                            และประชาสมัพันธ์ 
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หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จรินทร์ คิดหมาย 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

                                                                             หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์                        เชาวลี เชิญขวัญแก้ว                          จุฑามาศ ถึงนาค 
       บรรณารักษ์ช านาญการพเิศษ               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ                บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
         หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และ                        หัวหน้าฝ่ายบรกิาร                          หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษ 
         พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กาญจนา   สุคนธมณ ี
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 

หัวหน้าหอสมดุพระราชวังสนามจนัทร์ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา โภคา 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างานธุรการ 

 

 
 

 
 
 
 
 

   ฐิติมา กลิ่นทอง 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมปอง มิสสิตะ 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้าฝ่ายวเิคราะห์และ 
พัฒนาทรัพยากรห้องสมดุ 

 

 
 
 
 
 
 
 

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
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หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

สุมาลี  วาทีหวาน 

รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้หอสมุดวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานวเิคราะห์และพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 

และรักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานธุรการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานบริการ  
และรักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานโสตทศันศึกษา 

 
 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วไิลรักษ ์  แกว้วไิล 

บรรณารักษช์ านาญการพิเศษ 

หวัหนา้หอจดหมายเหต ุ
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5.  รายนามคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  
 

5.1 อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ประธานกรรมการ 
5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์ วิรุฬห์เพชร กรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์     ธรรมรุ่งเรือง กรรมการ 
5.4 รองศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ 
5.5 ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ กรรมการ 
5.6 อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง กรรมการ 
5.7 อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ กรรมการ 
5.8 นางกาญจนา สุคนธมณี กรรมการ 
5.9 นางจรินทร์  คิดหมาย กรรมการ 
5.10 นางกาญจนา  บุญวัฒนะกุล เลขานุการ 
5.11 นางอาทิตา  นกอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ค่านิยม : บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร 

7. จุดเด่นของส านักหอสมุดกลาง 
 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

8.  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณตามแหล่ง        
             งบประมาณ พ.ศ. 2555- 2556 
 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

 เพ่ิม / - ลด 
ร้อยละ 

 เพ่ิม / - ลด 2555 2556 

เงินแผ่นดิน 
500,000 

(1 โครงการ) 
500,000 

(1 โครงการ) 
- 

(1 โครงการ) 
- 

เงินเงินรายได้ 
800,000 
(1 งาน) 

450,000 
(1 งาน) 

-350,000 
(1 งาน) 

-44 

รายรับโครงการพิเศษ 
- 

(โครงการ/กิจกรรม) 
- 

(โครงการ/กิจกรรม) 
- 

(โครงการ/กิจกรรม) - 

รวม 
1,300,000 950,000 -350,000 

(1 โครงการ/ 1 งาน) 
-44 

(1 โครงการ/ 1 งาน) (1 โครงการ/ 1 งาน) 
 
*จ านวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย 
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ตารางท่ี 3 โครงการบริการทางวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2556 จ าแนก   
              ตามหน่วยงาน/คณะวิชา 

 

คณะวิชา / หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หน่วยงานสนับสนนุ   
ส านักหอสมุดกลาง 1 500,000 

รวมท้ังสิ้น 1 500,000 
 
* จ านวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย 

 

ตารางที่ 4 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอและ
การวิจัยในปีการศึกษา 2556 

 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวนโครงการ 

1. จ านวนโครงการบริการทางวชิาการทั้งหมด 1 

 
* จ านวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย 
 
 
9.  การบริหารจัดการ 

9.1 งบประมาณ 
ตารางท่ี 5 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 

ปี 
ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่ายจาก
โครงการพิเศษ 

2556 29,930,300.00 27,988,900.00 - 57,919,200.00 
2555 28,133,900.00 28,574,400.00 - 56,208,300.00 
2554 27,923,300.00 22,437,700.00 - 50,361,000.00 
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ตารางท่ี 6 สรุปรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
              จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละการเบิกจ่าย
จากยอดรายรับ 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,201,997.60 3,047,526.09 154,47.51 95 
2. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 3,339,178.44 3,296,526.55 42,651.89 99 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน 

14,685,177.96 12,153,345.02 2,531,832.94 83 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,338,900.00 3,176,257.46 162,642.54 95 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,393,646.00 2,991,795.98 401,850.02 88 
6. หมวดเงินอุดหนุน - - - - 
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ 30,000.00 30,000.00 - 100 

8. งบด าเนินการ - - - - 

9. งบลงทุน - - - - 

รวม 27,988,900.00 24,695,451.10 3,293,448.90 88 
 

ตารางท่ี 7 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบรายได้ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ าแนกตามงาน 
 

รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
รวมรายจา่ย

ทั้งหมด (บาท) 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย
จากยอด
รายรับ 

เงินเดือน งบด าเนินการ 
สาธารณูป 

โภค 
ครุภัณฑ์ 

งานบริหารทั่วไป 18,676,340.00 5,101,858.24 5,838,209.71 3,176,257.46 2,546,277.38 16,662,602.79 89 
 

9.2 การพัฒนาบุคลากร 
 ส านักหอสมุดกลาง ได้ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน 1 ราย 
ตารางท่ี 8 บุคลากรที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระดับและสาขาวชิา ประเทศ วันเดือนปีที่ลา แหล่งทุน 

1. นางสาวกรุณา  ศรีเจริญ ลาฝึกอบรมภาษาจีน จีน 1 ก.ย. 56 – 1 ส.ค. 57 วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋ เหม่ย 
เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน 
ประเทศจีน 

 
 ส านักหอสมุดกลาง มุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งสิ้น 
86 ราย ดังตารางที่ 9 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 7.1 (สห 7.1.5-4)



  
 

 

 ตารางท่ี 9 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อ วันที ่ หน่วงาน/สถานทีจ่ัด 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

(ระบุชื่อประเทศ) 

1 นางกาญจนา  สุคนธมณ ี เปิดประตสูู่ประชาคมอาเซียน 13 ต.ค. 55 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ มศก. 

 

2 นางกาญจนา  สุคนธมณ ี ประชุมกลุม่ผู้ใช้ระบบห้องสมดุอัตโนมัติ 
INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งท่ี 16 

3-4 ธ.ค. 55 ม.มหิดล ศาลายา นครปฐม  

3 นางกาญจนา  สุคนธมณ ี การพัฒนามหาวิทยาลัยศลิปากรดว้ยการ
สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ ์

21 พ.ค. 56 ส านักงานอธิการบด ี  

4 นางกาญจนา  สุคนธมณ ี โครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกตน้ไม้เฉลิม
ฉลองครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
45 ปี  

20 มิ.ย. 56 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์"
พื้นที่ส่วนกลางรอบบรเิวณ
สระแก้ว 

 

5 นางกาญจนา  สุคนธมณ ี ประชุมคณะกรรมการประจ าส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
2/2556 

25 ก.ย. 56 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 

 

6 นางสาวธิดาภรณ์  สินสอน ดูงานหน่วยงานให้บริการเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

29 เม.ย.- 
3 พ.ค. .56 

ส านักหอสมุด ม.บรูพา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.ราชภัฎร าไพพรรณณี และสวน
สมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

 

 

 จ านวนผู้อบรมทั้งสิ้น 86 ราย. รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหลักฐาน ตัวชี้วัดที่ 7.1 (สห 7.1.5-4) 
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ตารางท่ี 10 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตดิตัง้
ด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1 3 - 1 4 , 15, 
22 ก.พ. .56 

45 4,140.00 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การใช้งาน Microsoft Word 2010 
เบื้องต้น 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

27 - 30 ส.ค.
56 

51 5,000.00 

3 โครงการสัมมนาการประกัน
คุณภาพส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่องการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนปฏิบัติการ 

ส านักงานเลขานุการ 26 - 27 ต.ค. 
55 

109 194,575.10.00 

4 โครงการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ให้บริการสารนิเทศในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออก 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

29 เม.ย.- 3 
พ.ค. 56 

38 130,000.00 

5 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
จิตส านึกเพื่อการสร้างสุขในองค์กร 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

9 ส.ค. 56 109 17,000.00 

6 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
แนวทางการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

9 ส.ค. 56 109 9,000.00 

7 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

(สาธารณรัฐเกาหลีใต้) 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

18-22 มี .ค . 
56 

14 280,000.00 

8 โครงการพัฒนาผู้บริหารส านัก
หอสมุดกลาง 

คณะกรรมการจัดท า
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

28 เม.ย.- 3 
พ.ค. 56 

4 เงินกองทุน
ส่งเสริมและ
พัฒนาส านัก
หอสมุดกลาง 

9 โครงการศึกษาดูงานหอสมดุ
มหาวิทยาลยัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ 16 ส.ค. 56 19 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ 
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9.3 อาคารสถานที่ 
      ส านักหอสมุดกลาง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 18,369 ตารางเมตร  

 
    ตารางท่ี 11 พื้นที่จ าแนกตามหน่วยงาน 
                 (หน่วย : ตารางเมตร) 

หน่วยงาน พ้ืนที่ 

1. ส านักงานเลขานุการ  1,528 

2. หอสมุด พระราชวงัสนามจนัทร์ 10,715 

3. หอสมุดสาขา วงัท่าพระ 1,701 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4,208 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัศิลปากร 217 

รวมท้ังสิ้น 18,369 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเลขานุการ 
8%

หอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์

59%

หอสมุดสาขา วังท่าพระ
9%

หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

23%

หอจดหมายเหตุ
1%
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ตารางที่ 12 พื้นที่จ าแนกตามประเภทใช้สอย 

(หน่วย : ห้อง) 

ประเภท 
ส านักงาน 
เลขานุการ 

หอสมุด  
พระราชวัง- 
สนามจันทร์ 

หอสมุดสาขา 
วังท่าพระ 

หอสมุด 
วิทยาเขตสาร 

สนเทศเพชรบุรี 

หอ 
จดหมาย

เหตุฯ 

รวม 

1. ห้องบริการ - 33 6 4 1 44 
2. ห้องประชุม/สัมมนา 4 - 1 - - 5 
3. ห้องปฏิบัติงาน 5 13 4 3 - 25 
4. ห้องอื่น ๆ 7 59 8 3 - 77 

รวมท้ังสิ้น 16 105 19 10 1 151 
 

10.  ผลการด าเนินงาน 

10.1 บริการของหอสมุด 
       1. บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
       2. บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
       3. บริการยืมระหว่างวิทยาเขต 
      4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
      5. บริการจองหนังสือออนไลน์ 
       6. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
      7. บริการมัลติมีเดีย 
       8. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่ 
       9. บริการวารสาร / หนังสือพิมพ์ 
       10. บริการโสตทัศนวัสดุ 
      11. บริการห้องอินเตอร์เน็ต 
   ฯลฯ 

10.2 คอลเลคชั่นพิเศษ 
      1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
          1.1 คอลลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ได้แก่ คอลเลชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่น

โปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่นรูปภาพและคอลเลคชั่นสไลด์ 
  1.2 ห้องสมุดดิจิตอล 
                - e-Book ได้แก่ หนังสือหายาก หนังสือ ศ.ศิลป์ พีระศรี ผลงาน วิชาการของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสือภาษาต่างประเทศ รวมทั้งจุลสารและกฤตภาพ 
               - ศูนย์ข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดดิจิตอล ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล 
      - ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ 
      - ฐานข้อมูลได้แก่ ฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ฐานข้อมูล

ศิลปิน ฐานข้อมูลภาพถ่าย ฐานข้อมูลโปสเตอร์ ฐานข้อมูลสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ 



     รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   หน้า  48 
                                                                                          ส านักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศลิปากร   
 

 

      2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
  2.1 SNC Sound Library เป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ประเภททีจ่ัดเก็บ  

พระสุรเสียงวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาการพูดการแสดงและบทเรียน 
  2.2 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ให้บริการหนังสือใน     
ครอบครองส่วนตัวของท่าน 
                    2.3 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ 
รวมถึงผลงานวิชาการเอกสารและต้นฉบับลายมือของท่าน 

2.4 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตกให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันตก เช่น  
ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ 

    3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  3.1 SUP Entertainmentโรงภาพยนตร์ในหอสมุดจัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 น. 
  3.2 Creative Corner มุมความคิดสร้างสรรค์รวบรวมหนังสือและจัดฉายสารคดี ที่เกี่ยวกับ
แนวคิดท่ีริเริ่มสร้างสรรค์ 
  3.3 Green Zone โซนส าหรับนั่งเล่น พักผ่อน พร้อมกาแฟและขนมจาก Veridian Lodge & 
Restaurant บริการในราคาย่อมเยา 
 3.4 Exhibition Zone โซนจัดนิทรรศการ ส าหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่
ต้องการแสดงผลงาน 

  4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์ จัดท าเครื่องมือช่วยค้นและให้บริการ หนังสือ 

เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

10.3 สถิติการให้บริการทางวิชากร 
ตารางท่ี 13 จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล 
                จ าแนกตามประเภท (1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

ล าดับ 
ที ่

ประเภท 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1 หนังสือ       
 1.1 ภาษาไทย 297,834.15 16.22 264,744.50 26.71 562,578.65 20.44 

 1.2 ภาษาต่างประเทศ 462,416.73 25.18 595,006.20 60.03 1,057,422.93 38.42 

2 วารสาร       

 2.1 ภาษาไทย 115,128.50 6.27 58,613.00 5.91 173,741.50 6.31 

 2.2 ภาษาต่างประเทศ 906,771.72 49.37 51,939.60 5.24 958,711.32 34.83 

3 โสตทัศนวัสด ุ 500.00 0.03 20,958.00 2.11 21,458.00 0.78 

4 ฐานข้อมูล 54,076.12 2.94 0 0 54,076.12 1.96 

 รวมท้ังสิ้น 1,836,727.22 100 
 
 
 
 

991,261.30 100 2,752,454.40 100 



     รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   หน้า  49 
                                                                                          ส านักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศลิปากร   
 

 

ตารางท่ี 14 จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ 
               จ าแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน (1 ตุลาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

ล าดับที ่ คณะวิชา/หน่วยงาน 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1 คณะจิตรกรรมฯ 3,000.00 0.53 3,183.25 0.31 6,183.25 0.37 

2 คณะสถาปัตยกรรม 13,257.70 2.34 46,303.80 4.44 59,561.50 3.55 

3 คณะโบราณคดี 54,501.70 9.64 9,743.50 0.93 64,245.20 3.83 

4 คณะมัณฑนศิลป์ 8,538.90 1.51 56,055.60 5.37 64,594.50 3.85 

5 คณะดุริยางคศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 

6 หอสมุดสาขา วังท่าพระ 158,667.35 28.05 0 0 158,667.35 9.46 

7 คณะอักษรศาสตร์ 2,142.00 0.38 88,963.85 8.53 91,105.85 5.43 

8 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 18,665.10 1.79 18,665.10 1.11 

9 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 99,582.75 9.55 99,582.75 5.94 

10 คณะเภสัชศาสตร์ 672.00 0.12 69,171.65 6.63 69,843.65 4.16 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1,296.00 0.23 2,618.00 0.25 3,914.00 0.23 

12 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 118,157.40 20.89 126,684.85 12.14 244,842.25 14.60 

13 
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

8,359.50 1.48 62,214.70 5.96 70,574.2 4.21 

14 คณะวิทยาการจัดการ 7,397.25 1.31 305,454.35 29.28 312,851.60 18.65 

15 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

35,748.35 6.32 154,509.15 14.81 258,606.00 15.42 

16 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 153,840.50 27.20 0 0 153,840.50 9.17 

รวมทั้งสิ้น 565,578.65 100 1,043,150.55 100 1,677,077.70 100 
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ตารางท่ี 15 จ านวนเล่มหนังสือที่จัดซื้อ  
                จ าแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
 
 

ล าดับ 
ที ่ คณะวิชา/หน่วยงาน 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
เล่ม ร้อยละ เล่ม ร้อย

ละ 
เล่ม ร้อย

ละ 
1 คณะจิตรกรรมฯ 2 0 76 0.02 78 0.01 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57 0.05 201 0.05 258 0.05 

3 คณะโบราณคดี 458 0.37 16 0.00 474 0.09 

4 คณะมัณฑนศิลป์ 40 0.03 129 0.03 169 0.03 

5 คณะดุริยางคศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 

6 หอสมุดสาขา วังท่าพระ 932 0.75 230 0.06 1,162 0.22 

7 คณะอักษรศาสตร์ 17 0.45 103 5.78 120 2.17 

8 คณะศึกษาศาสตร์ 16 0.43 21 1.18 37 0.67 

9 คณะวิทยาศาสตร์ 20 0.53 94 5.27 114 2.06 

10 คณะเภสัชศาสตร์ 6 0.16 40 2.24 46 0.83 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 4 0.11 33 1.85 37 0.67 

12 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 937 25.04 362 20.31 1299 23.52 

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 0.03 13 0.00 56 0.01 

14 คณะวิทยาการจัดการ 85 0.07 164 0.04 249 0.05 

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 192 0.15 300 0.07 492 0.09 

16 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 933 0.75 0 0 933 0.18 

รวมทั้งสิ้น 3742 100 1782 100 5524 100 
 

ตารางท่ี  16   จ านวนคอมพิวเตอร์ (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

สถานที่ จ านวนเครื่องส าหรับ
เจ้าหน้าที่ 

จ านวนเครื่อง 
ส าหรับผู้ใช้บริการ 

ส านักงานเลขานุการ 14 - 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 55 72 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 32 36 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 10 47 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 4 1 

รวมทั้งสิ้น 115 156 
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ตารางท่ี 17 จ านวนผู้เข้าใช้บริการ (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
(หน่วย : คร้ัง) 

เดือน/ปี *ในเวลา **นอกเวลา รวม 

มิถุนายน 2556 57,642 17,697 75,339 

กรกฏาคม 2556 79,644 21,183 100,827 

สิงหาคม 2556 57,559 28,125 85,685 

กันยายน 2556 70,396 39,485 109,881 

ตุลาคม 2556 32,982 7,075 40,057 

พฤศจิกายน 2556 33,000 15,337 48,337 

ธันวาคม 2556 37,528 20,514 58,042 

มกราคม 2557 40,746 20,536 61,282 

กุมภาพันธ ์ 2557 65,627 30,606 96,233 

มีนาคม 2557 27,398 7,484 38,882 

เมษายน 2557 16,836 2,855 19,691 

พฤษภาคม 2557 11,292 2,411 13,703 

รวมทั้งสิ้น 530,650 213,308 743,958 
 

 
* ในเวลา  วันจันทร์ - วันศุกร ์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต) 
** นอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร ์ เวลา 16.30 น. – 22.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 

 เวลา 16.30 น. – 21.00 น. (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
     เวลา 16.30 น. – 19.30 น. (หอสมุดสาขา วงัท่าพระ) 
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (หอสมุดสาขา วงัท่าพระ)  
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น  (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
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ส านักหอสมุดกลาง ได้จัดหาโดยการจัดซื้อและรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้   

ตารางท่ี 18 จ านวนสิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูล และโสตทัศนวัสดุ (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
 

ล าดับที ่ รายละเอียด สนามจันทร์ วังท่าพระ เพชรบุรี จม.เหตุฯ รวม 

1 หนังสือ (เล่ม) 5,525 4,090 1,730 231 11,576 

2 วารสาร และหนังสือพิมพ์      

 2.1 วารสาร (ฉบับ) 1,159 2,532 2,061 241 5,993 

 2.2 วารสารเย็บเล่ม (เล่ม) 700 435 492 - 1,627 

 2.3 หนังสือพิมพ์ (ฉบับ) 4,164 4,613 3,521 - 12,298 

3 ฐานข้อมูลส าเร็จรูปออนไลน์ (ฐาน)      

 3.1 H.W.Wilson / / / / / 

 3.2 Science Direct / / / / / 

 3.3 IFD NEWSCLIP ONLINE / / / / / 

 3.4 OCLC Netlibrary Ebook / / / / / 

 3.5 JSTOR / / / / / 

 3.6 Gale Virtual  
      Reference Library  (eBooks) 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 3.7 ProQuest Dissertations & Theses     
      (PQDT) : Full Text 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 3.8 ACM Digital Library / / / / / 

 3.9 Lexis.com and Nexis.com / / / / / 

 3.10 ISI Web of Science / / / / / 

 3.11 Kluwer Online eBooks / / / / / 

 3.12 Dissertation Full Text / / / / / 

 3.13 Matichon e-Library / / / / / 

 3.14 E-BOOKS / / / / / 

 3.15 ข้อมูลกฤตภาคภาคตะวันตก / / / / / 

4 สื่อโสตทัศน์ (รายการ : item) 50 337 46 367 800 

5 แผ่นโฆษณา (รายการ) - - - 1,103 1,103 
 

 
หมายเหตุ :  สนามจนัทร์  = หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร์ 
  วังท่าพระ = หอสมุดสาขา วังทา่พระ 
  เพชรบุรี   = หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

จม.เหตุฯ  = หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี 19 จ านวนสิ่งพิมพ์ จ าแนกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                 
 
 

ล าดับที ่ รายละเอียด ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1 หนังสือ (เล่ม) 326,997 161,567 488,564 
2 วารสาร และหนังสือพิมพ์    

 2.1 วารสาร (ชื่อ) 1,202 495 1,697 
 2.2 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 44 491 1,343 

 
 

ตารางท่ี 20 จ านวนสมาชิก (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)                       
                                                                                                                    (หน่วย : คน) 
 

คณะวิชา/ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาเขตวังท่าพระ    

1. คณะจิตรกรรมฯ 392 143 - 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 442 215 72 
3. คณะโบราณคด ี 1,085 208 31 

4. คณะมัณฑนศิลป ์ 1,022 235 - 

5. คณะดุริยางคศาสตร ์ 411 - - 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์*    

6. คณะอักษรศาสตร ์ 2,459 94 6 

7. คณะศึกษาศาสตร*์* 1,069 889 138 

8. คณะวิทยาศาสตร์ 1,736 379 8 

9. คณะเภสัชศาสตร ์ 970 59 18 

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2,736 181 - 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีฯ 646 - - 

12. คณะวิทยาการจัดการ 1,631 96 - 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 775 - - 

14. วิทยาลัยนานาชาต ิ 364 56 - 

รวมทั้งสิ้น 15,738 2,555 273 

* นักเรียนโรงเรียนสาธิตเปน็สมาชิก จ านวน 548  คน 
** ระดับประกาศนียบัตร จ านวน 56  คน รวมอยู่ในปริญญาโท 
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ตารางท่ี 21 สถิติการให้บริการทางวิชาการ (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1 สมาชิกห้องสมุด 26,392 คน 

2 ผู้ใช้บริการ 716,472 คร้ัง 

3 บริการยืม-คืนหนังสือ 521,466 เล่ม 

4 บริการยืม-คืนวารสาร 305 ฉบับ 

5 บริการยืม-คืนโสตทัศน ์ 46,361 รายการ (item) 

6 บริการยืมระหว่างห้องสมุด   

 จ ำนวนที่ขอยืม   

     - ต้นฉบับ 84 เล่ม 

     - ส านาเอกสาร 1,210 คร้ัง 

 จ ำนวนให้ขอยืม   

     - ต้นฉบับ 46 เล่ม 

     - ส าเนาเอกสาร 61 คร้ัง 

7 บริการยืมระหว่างวิทยาเขต 10,127 เล่ม 

10 บริการจัดแสดงหนังสือใหม ่ 8,162 เล่ม 

11 บริการน าชมห้องสมุด 23/347 คร้ัง/คน 

12 จัดท าดรรชนีวารสารภาษาไทย 18,025 หัวเร่ือง 

13 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 3,094 ค าถาม 

15 บริการอินเตอร์เน็ต 56,091 คร้ัง 

16 บริการห้องประชุม/สัมมนา 656/3,675 คร้ัง/คน 

17 นักศึกษาฝึกงาน 7 คน 

18 บริการมัลติมีเดีย 12,902 คร้ัง 

19 ขอใช้โสตทัศนปูกรณ์ 1,607 คร้ัง 

20 สถิติยืมหนังสือด้วยเคร่ือง SELF-CHECK 16,179 เล่ม 
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11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามภารกิจหลักของส านักหอสมุดกลาง โดยมีคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นแนวปฏิบัติ มีการ
ตรวจสอบการด าเนินการเป็นระยะ น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมเพ่ือวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท าการติดตามให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ในนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2555 มาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือ
หาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลางโดยจัดท าเป็นงานวิจัยและน ามาใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานต่อไป 
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12. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางท่ี 22 แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
                ปีการศึกษา 2555 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

1. ส านักหอสมุดควรมีการวิเคราะห์หรือทบทวน
ยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ที่ ตั้ ง ไว้
โดยเฉพาะการตั้งวิสัยทัศน์ในอนาคตที่มีแนวโน้ม
การสร้างเอกลักษณ์ให้ในแต่ละหอสมุดของวิทยา
เขตต่างๆโดยควรด าเนินงานตามบริบทที่ควรจะ
เป็น เพื่อเป็นการช่วยให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน 
ประหยัดงบประมาณและพัฒนาได้ตามแนวทาง
ที่ตั้งไว้ 

 

เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ น าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุม มาปรับปรุงแผน     กล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

1. หอสมุดควรจัดพื้นที่บริการด้วยแนวคิดใหม่ คือ
ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/
มือถือ ดังนั้นควรแก้ไขอย่างน้อย 2 แนวทาง คือ 
1.1 จัดท า mobile content และ application ให้ 
access ผ่านมือถือได ้

 
 
 

1.1 จัดท า Web on mobile 

1.2 จัดเพิ่มห้อง Study room ย่อย เพื่อให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาสร้างบรรยากาศในการใช้
ทรัพยากรในห้องสมุดอีกทางหนึ่ง 

1.2 โครงการจัดท า Study room เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้

2. การประเมินคุณภาพการบริการ ส านักหอสมุด
ควรก าหนดเป้าหมายในการประเมินให้ชัดเจนการ
ก าหนดค าถามในแบบสอบถามควรสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ในเกณฑ์ข้อ 2 – 5 และบริบทของห้องสมุดทั้ง
ในภาพรวมและแยกวิทยาเขตเพื่อจะได้ใช้ข้อมูลไป
พัฒนาบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
วิทยาเขต 

2.2 มีการประเมินคุณภาพการให้บริการตามแบบสอบถามความ
พึงพอใจในการให้บริการ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

3. ควรน าตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจากข่ายงานห้องสมุด
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 ,1.5 ,1.7, 1.8 ที่ประเมินคุณภาพบริการมาใช้
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการได้ชัดเจนขึ้น 

3. ได้เพิ่มเติมตัวชี้วัดของ PULINET ในการประเมินจ านวน 3 
ตัวชี้วัด คือ 
      1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใหบ้ริการ
ห้องสมุด 
      1.9 จ านวนบริการเชิงรกุ 
      1.10 จ านวนบรกิารอิเลก็ทรอนิกส ์

4. ตัวบ่งชี้เชิงผลผลิตที่ก าหนดเพิ่มเติมควรใช้เกณฑ์
ตามที่ข่ายงานห้องสมุด (PULINET)  ก าหนดการใช้
เกณฑ์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานของข่ายงานฯจะท าให้
มาตรฐานของห้องสมุดลดลงกว่าที่เป็นจริง 

4. ปรับเกณฑ์ตามมาตรฐาน ท่ี PULINET ก าหนดในตัวชี้วัดที่
เพิ่มเติม  

5. การจัดบริการเชิงรุกควรมีการส ารวจความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการในแต่ละวิทยาเขตเพื่อ
จัดบริการให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 

5. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการตามแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ รอบที่ 1 มีค าถามปลายเปิดเรื่อง "การบริการที่
ประสงค์ให้ส านักหอสมุดจัดเพิ่ม" 

6. บริการเชิงรุกที่อ้างถึงบางบริการเป็นบริการ
พื้นฐาน ไม่ใช่บริการเชิงรุก 

6. พิจารณาตัดการบริการเชิงรุกที่เป็นบริการพื้นฐานออก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. ส านักหอสมุดควรก าหนดแผนให้บุคลากรในแต่
ละหน่วยงานด าเนินการบริการวิชาการเชิงวิจัยหรือ
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนโดยเฉพาะอย่างย่ิงสาขาที่
เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่น โบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ จิตรกรรมฯ มัณฑนศิลป์ ฯลฯ 

 1. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชา ใช้
ข้อมูล รายวิชา 513391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
publications) 
2. ร่ วมมือกับคณะโบราณคดี เพื่ อ จัดท าดรรชนีวารสาร
ภาษาต่างประเทศ สาขาโบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์
ศิลปะ 

2. จัดท าโครงการวิจัยที่บูรณาการบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

2. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ใช้
ข้อมูลโครงการสายใยทอถัก รักษ์ผืนผ้าตะวันตก 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดบัของสถาบัน 

1. บุคลากรควรมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
 

2. หอสมุดควรแบ่งปันวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาซ่ึงกันและกัน จนเป็นเครือข่ายด้าน
การจัดการความรู้ 

 

 

3. ควรก ากับ ติดตาม และประเมินผล บรรจุในวาระ
เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้บริหาร เพื่อทบทวน
เป้าหมาย หรือปรับแผน และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน ปีละ 1 – 2 ครั้ง 
 

4. ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ควรจัดท าเป็น
ประจ าทุกปี และหอสมุดแต่ละวิทยาเขตอาจมีความ
เสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการที่แตกต่างกันได้ 

1. เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาตร์ฯ  พิจารณา
ด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายเพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ 

2. เสนอคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อหาแนวทาง
เผยแพร่ วิธีการจัดการความรู้แก่หน่วยงานทั้งภายใจและ
ภายนอก  ซ่ึ ง ไ ด้ ด า เ นิ นก ารแล้ วแก้ บุ ค ลากรห้ อ งส มุด
สถาบันอุดมศึกษารวมถึงนักศึกษา คณาจารย์ สาขาวิชา
บรรณารักษืที่เข้ามาศึกษาดูงานห้องสมุด 
 

3. น าเสนอผลการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการบริหารใน
วาระเพื่อพิจารณา 

 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการ 

       1.   ประเมิน/จัดล าดับ จัดท าแผนความเสี่ยง แยกตาม   

             หอสมุด 
2. เม่ือพบความเสี่ยงสูง ท าแผนด าเนินการ  
3. ติดตามประเมินผล 
4. รายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุด 
5. น าผลการประเมินปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ าส านัก 
6. น าไปใช้ในการปรับแผนปีต่อไป 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

1. ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีแผนแสวงหา
รายได้จากแหล่งต่างๆในรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึ ง
ยุทธศาสตร์การด า เนินงานตามพันธกิจต่างๆอ ย่าง
สอดคล้องโดยเฉพาะวิสัยทัศน์ ซ่ึงมีแนวโน้มการเน้น
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการบริการที่ได้มาตรฐานสากล
ของห้องสมุดระดับอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 
1. มีการจัดท าแผนแสวงหารายได้ 
2. มีความร่วมมือกับ PULINET จัดซ้ือทรัพยากร

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2. ควรมีการวิเคราะห์ระบบการเงินอย่างเป็นระบบในเชิง
รุกเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการได้อย่าง
สอดคล้องในแต่ละวิทยาเขตโดยค านึงถึ งแผนเงินที่
สนับสนุนกับลักษณะการบริการในแต่ละห้องสมุดของวิทยา
เขตต่างๆอีกทั้งต้องแสวงหาแนวทางร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภายนอกเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนทรัพยากร
ต่างๆ 

 - มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ควรมีการวางระบบในการประกันคุณภาพทั้ง 3 วิทยา
เขตให้ชัดเจนโดยค านึงถึงรูปแบบการบริการและบริบทที่
เกี่ ยวข้องและมีการด า เนินการประเ มินคุณภาพให้
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละวิทยาเขตโดยควรมี
ฐานข้อมูลที่ตรงกับการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ของแต่ละวิทยาเขตและในภาพรวมของส านักฯ 
 

1. ด าเนินการจัดท า SAR แยกวทิยาเขตได้แก่  
     1.1 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
     1.2 หอสมุดสาขาวังท่าพระ 
     1.3 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
     1.4 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการทุกมิติ 
2.1 ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก             
2.2 รูปแบบการให้บริการ                                 
2.3 ความต้องการสารสนเทศ โดยด าเนินการแยกแต่

ละวิทยาเขต 

2. ควรมีการเพิ่มเกณฑ์ในการประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่
สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานสากลของห้องส มุด
อุดมศึกษาหรือตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นในอนาคต 

2. น าตัวบ่งชี้ PULINET มาใช้ จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 

1. วิสัยทัศน์มีแนวทางในภาพกว้างมาก ควรมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและระบุกรอบเวลาที่สามารถบรรลุเป้าหมายใน
อนาคตที่ชัดเจนอาจก าหนดเพื่อบรรจุเกณฑ์ที่อ้างอิงได้หรือ
อาจใช้การเทียบเคียง (Benchmark) 

1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ก าลังด าเนินการปรับกรอบ
เวลาท่ีสามารถบรรลุเป้าหมาย 

2. ส่วนใหญ่ของการบริหารจัดการในทุกพันธกิจขาด
กระบวนการน าผลการประเมินเพื่อไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป 

 2. น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

3. ควรส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละวิทยา
เขตในทุกมิติให้ครบถ้วน เช่นความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวก รูปแบบการให้บริการ ความต้องการสารสนเทศ 
(หนังสือวารสารวิชาการ ภาพยนตร์ และสารคดี) เป็นต้น
เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ อันน าไปสู่
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการซ่ึงอาจแตกต่าง
กันตามลักษณะทางกายภาพ และสาขาวิชาในแต่ละวิทยา
เขต 

 3. มีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการทั้ง  

3 วิทยาเขตในภาพรวมที่เหมือนกันและจะด าเนินการ
ต่อไปในส่วนที่แตกต่าง 

4. ส านักหอสมุดกลางสามารถหาเงินรายได้จากการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ทั้งจากการจัดกิจกรรมการเก็บค่าใช้บริการห้องสมุด 
หรือการจ าหน่ายของที่ระลึก หนังสือ และสูจิบัตร เป็นต้น 

 4. การด าเนินการจัดท าโครงการของที่ระลึกเพื่อแสวงหา
รายได ้

5. ตั วบ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ในข้อ  2.9, 2.10, 5.3 และ  5.4 ไ ม่
สามารถสะท้อนคุณภาพหรือภาพของการพัฒนาอย่าง
แท้จริง ควรท าการศึกษามาตรฐานของห้องสมุดในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการวาง
แผนการด าเนินงานและใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่มากย่ิงขึ้น
เช่น ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพจากตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาข่ายงานห้องสมุด (PULINET) มาใช ้

5. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 

     5.1 เพิ่มตัวบ่งชี้ PULINET ในปี 2557 อีก 1 ตัวชี้วัด 

     5.2 ปรับเกณฑ์ ในตวับ่งชี้ PULINET เต็ม จ านวน 4    
          ตัวให้เป็นเกณฑ์เดียวกับ PULINET 
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13. ภารกิจหลักและจุดเน้นของส านักหอสมุดกลาง 
 ส านักหอสมุดกลาง มีภารกิจหลักคือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนินงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลายสาขาวิชาการ  มีการพัฒนางานด้านบริการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นในแต่ละหอสมุด 
ดังนี้ 
 

 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เน้นบริการสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสารสนเทศทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย หอสมุดฯ มีบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเล่มหนังสือ วารสาร โสตทัศน์ และฐานข้อมูล
ออนไลน์ในทุกสาขาวิชา มีการจัดให้บริการพิเศษ ได้แก่ ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาค
วัชระ ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ห้องสมุดเสียง (SNC Sound Library) ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุล 
 

 หอสมุดสาขา วังท่าพระ  เน้นการบริการสารสนเทศด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
โบราณคดี ให้บริการสืบค้นและบริการต่างๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์บน
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดดิจิตัลเพ่ือจัดบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานข้อมูลฉบับ
เต็ม ฐานข้อมูลภาพ เว็บไซต์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะ ได้จัดท าบริการพิเศษ ได้แก่ ห้องสมุด
ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ห้องสมุดดิจิตอล 
 

 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เน้นบริการสารสนเทศด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 
การบริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บริการ SUP Enterainment จัดฉายภาพยนตร์และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
 

 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นหน่วยงานรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์
และจัดท าเครื่องมือช่วยค้น หนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้อกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 ปัจจุบันส านักหอสมุดกลางได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาใช้ในงานห้องสมุดเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศของส านักหอสมุดกลางยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือในการท างาน
ของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต  รวมทั้งการบอกรับฐานข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบซีดีรอม ออนไลน์ การจัดท าและ
พัฒนาฐานข้อมูลขึ้นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียน การสอน การศึกษา การ
ค้นคว้า การวิจัย เป็นฐานข้อมูลเชิงสหวิทยาการ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่าภายใต้
การด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน ซึ่งได้รับเงิน
อุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างจริงจัง  โดยให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมและรับรู้ ในการพัฒนา โดยมีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และก ากับดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือก้าวเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี 
ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร "บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร" 
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บทท่ี 2 ส่วนสาระ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง  และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

  

2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลางไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี   

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของ 
แต่ละตัวบ่งชี้ 

  

5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   

6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  

7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

8 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ส านักฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    : 8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                : 8  ข้อ   ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

    ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป                : 8  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1. มีจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง  และได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 ส านักหอสมุดกลางมีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร สะท้อนปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับส านักหอสมุดกลาง (SWOT Analysis) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การก าหนดทิศทางเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (สห 1.1.1-1) มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง (สห 1.1.1-2) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจาก
ทุกฝ่าย เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านัก
หอสมุดกลาง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง (สห 1.1.1-3) และได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 (สห 1.1.1-4) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลางไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 ส านักหอสมุดกลางมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยได้มีการ
จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ (สห 1.1.2-1) มีการชี้แจงในการประชุมหัวหน้า
งานของส านักหอสมุดกลางในการประชุมประจ าเดือน (สห 1.1.2-2) และมีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ
ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.  2556 –  2560 ในเว็ปไซต์  http://www.plan.lib.su.ac.th/Strategy.aspx                  
(สห1.1.2-3) รวมทั้งได้จัดท า SU Central Lib Ship (สห1.1.2-4) เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
หอสมุดกลาง เผยแพร่ไปยังทุกหน่วยงาน รวมทั้งใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันวาง
ไว้  นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาบุคลากรประจ าปี เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร” เมื่อวันที่ 
18 – 19 ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (สห 1.1.2-5) เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง 

 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ส านักหอสมุดกลางมีกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
ภายใน โดยได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานในสังกัด (สห 1.1.3-1) และมีการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม รองรับแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 (สห 1.1.3-2) นอกจากนี้ยังมีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 (สห 1.1.3-3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานในแต่ละปี 

 4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ส านักหอสมุดกลาง มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งใช้ในการประเมินผลความส าเร็จของโครงการ       
(สห 1.1.4-1) และยังได้ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2557               
(สห 1.1.4-2) นอกจากนี้ ส านักหอสมุดกลาง ยังได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 – 2563 (สห 1.1.4-3) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
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 5.  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ส านักหอสมุดกลางมีการก าหนดให้ฝ่าย/งานในส านักหอสมุดกลางด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และก าหนดให้แต่ละฝ่าย/งานรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมหัวหน้างานประจ าเดือนของส านัก
หอสมุดกลางทุกครั้ง ในวาระรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของส านักหอสมุดกลาง          
(สห 1.1.5-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดท าการรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 
(สห 1.1.5-2) และมีการจัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย
รับทราบเป็นประจ าทุก 3 เดือน (สห 1.1.5.3) 
 6.  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

ส านักหอสมุดกลางมีแผนการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (สห 1.1.6-1) มีการ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างสม่ าเสมอทุกเดือนในการประชุมส านักหอสมุด
ประจ าเดือน วาระรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของส านักหอสมุดกลาง (สห 1.1.6-2) และมี
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ3 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร (สห 1.1.6-3) เพ่ือให้ผู้บริหารน าผลการด าเนินงานมาพิจารณาประเมินผลประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารของส านักหอสมุดกลาง และรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

7.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร 

ส านักหอสมุดกลางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์           
(สห 1.1.7-1) และได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ (สห 1.1.7-2 ) มี
การสรุปผลการประเมินน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง (สห 1.1.7-3) เพ่ือให้พิจารณาผล
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  

8.  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ส านักหอสมุดกลางมีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุดกลางมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี (สห 1.1.8-1) 

จุดแข็ง :  
 1. แผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลางสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

2. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุก
ฝ่ายแต่ละฝ่าย/งานของส านักหอสมุดกลางใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการปฏิบัติ การ
ประจ าป ี

แนวทางเสริมจุดแข็ง: 
 - สนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการที่สามารถรองรับกลยุทธ์ของส า นักหอสมุดกลางและ
มหาวิทยาลัยในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

จุดอ่อน : -- 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : -- 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 1.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 
สห 1.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 
สห 1.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2556                        

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 
สห 1.1.1-4 รายงานการประชุม/บันทึกน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันที่ 9 ตุลาคม 2556 
สห 1.1.2-1 โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ” ระหว่างวันที่ 

26-27 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
สห 1.1.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน (การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการประจ าปีให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์) 
สห 1.1.2-3 http://www.plan.lib.su.ac.th/Strategy.aspx 
สห 1.1.2-4 ภาพ SU Central Lip Ship 
สห 1.1.2-5 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปี เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร”  ระหว่าง

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
สห 1.1.3-1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ 3 หอสมุดและหอจดหมายเหตุ 
สห 1.1.3-2 โครงการ/กิจกรรม รองรับยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2556 
สห 1.1.3-3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สห 1.1.4-1 แผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง  พ.ศ. 2556 –พ.ศ. 2560 
สห 1.1.4-2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สห 1.1.4-3 การก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 

2556 - 2563 
สห 1.1.5-1 รายงานการประชุมส านักหอสมุดกลางประจ าเดือนมิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 
สห 1.1.5-2 รายงานการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2557 
สห 1.1.5-3 รายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจ าปี  พ.ศ. 2557 (รายไตรมาส)  
สห 1.1.6-1 แผนการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
สห 1.1.6-2 รายงานการประชุมส านักหอสมุดกลาง ประจ าเดือนมิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 
สห 1.1.6-3 รายงานแผนและผลการปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2557 (รายไตรมาส) 
สห 1.1.7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556 – 2560 
สห 1.1.7-2 รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
สห 1.1.7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2557วันที่ 27 มีนาคม 

2557 
สห 1.1.8-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 

11 มิถุนายน 2557 
- รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 

หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้   

2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 
 

3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 
 

4 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล          การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  

 
 

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมท้ังมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 
 

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข้อ      ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

             ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : 7 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ 
 ส านักหอสมุดกลาง ได้จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้บริการ ในปีการศึกษา 2556  
จ านวนทั้งหมด 141 เครื่อง โดยให้บริการที่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 72 เครื่อง หอสมุดสาขา    
วังท่าพระ จ านวน 38 เครื่อง หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 40 เครื่อง และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 เครื่อง รวมทั้งมีการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ  tablet / 
iPad จ านวน 3 เครื่อง (สห 2.5.1-1) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินระดับมหาวิทยาลัย คือ นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง (สห 2.5.1-2) 

 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
 ส านักหอสมุดกลาง จัดให้มีการบริการในห้องสมุดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทันที หรือ
ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างหลากหลายรายการ เช่น การสืบค้นข้อมูลด้วย Web OPAC 
การสืบค้นด้วยระบบ Single search การบริการยืม-คืนด้วยตนเอง การบริการ e-Book, e-Journal การบริการ
ยืมหนังสือต่อ/จองหนังสือ การให้บริการฐานข้อมูลจุลนิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาตรี การให้บริการ
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลจุลสาร วิทยานิพนธ์ออนไลน์ เป็นต้น (สห 2.5.2-1) มีการให้บริการ
สารสนเทศดิจิตอลทางศิลปะโดยจัดท าห้องสมุดดิจิตอล หอสมุดสาขา วังท่าพระ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ Silpakorn e-Book Library (สห 2.5.2-2) มีการให้บริการ
สืบค้นข้อมูลจดหมายเหตุสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร และนิทรรศการออนไลน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สห 2.5.2-3) บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคตะวันตก (สห 2.5.2.4) มีการให้บริการ
โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ (โปรแกรม Speexx) ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สห 2.5.2-5) นอกจากนี้ยังมีการให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Web on 
Mobile) (สห 2.5.2-6) มีการจัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้บริการห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ทุกปีการศึกษา    
(สห 2.5.2-7) โดยให้บริการสอนและแนะน าการใช้บริการให้แก่สมาชิกที่สนใจทั้งที่เป็นกลุ่ม/คณะ รายบุคคล  
และตามค าขอของคณะวิชาต่างๆ (สห 2.5.2-8) อีกทั้งยังได้จัดท า Clip วีดิโอ แนะน าวิธีการใช้บริการห้องสมุด 
การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลของหอสมุด Web OPAC การยืมหนังสือด้วยตัวเอง (Self-check) การยืมหนังสือ
ต่อ (Renew)  การ Prefer Search  การใช้บริการสื่อโสตทัศน์  การใช้บริการวารสาร การใช้ One Search 
รวมทั้งได้จัดท าคู่มือการใช้บริการห้องสมุดในรูป e-Book เช่น คู่มือการใช้ One Search  ฉบับย่อและฉบับเต็ม
เพ่ือให้ผู้สนใจศึกษาวิธีการใช้บริการอีกด้วย (สห 2.5.2-9) นอกจากนี้หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ยังมี
การให้ข้อมูลแนะน าการใช้บริการหอสมุดและการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านจดหมายข่าวของหอสมุดวิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือให้ผู้สนใจศึกษาวิธีการใช้บริการต่างๆ ของหอสมุด (สห 2.5.2-10) นอกจากการ
บริการดังกล่าวมาข้างต้น ส านักหอสมุดกลางยังมีการให้บริการจัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมและการจัดท า
บรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ เป็นประจ าทุกปี (สห 2.5.2-11) 

 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ส านักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการด้านกายภาพภายในห้องสมุดอย่างเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ด าเนินการจัดท าห้อง Study Room ทั้งห้องเดี่ยว 
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และห้องกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สห 2.5.3-1) มีสถานที่นั่งอ่านหนังสือภายใน
ห้องสมุด ทั้งที่เป็นที่นั่งส าหรับกลุ่มและเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว) (สห 2.5.3-2) มีห้องโสตทัศนศึกษาพร้อม
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้บริการ (สห 2.5.3-3) และมีบริการจุดเชื่อมต่อ Wireless Connection 
Network (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย) ภายในห้องสมุดเพ่ือรองรับส าหรับผู้ที่น าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวมาใช้ (สห 2.5.3-4) นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้พ้ืนที่ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (GOALS) เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ผล (Printer) ในการพิมพ์ผลงานวิจัย หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ (สห 2.5.3 -5)                  
ส าหรับหอสมุดสาขา วังท่าพระ  มีการจัดบริการที่นั่งอ่านทั้งที่ เป็นที่นั่งเฉพาะบุคคล (โต๊ะอ่านเดี่ยว )                
ที่นั่งกลุ่ม (สห 2.5.3-6) ห้องบริการอินเตอร์เน็ตพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้สืบค้นและพิมพ์ผลข้อมูลผ่าน
บริการเครื่องพิมพ์ผลข้อมูล (Printer)  และบริการจุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (จุดเชื่อมต่อ
อินเตอรเน็ทแบบไร้สาย) ภายในหอสมุดเพ่ือรองรับผู้น าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ (สห 2.5.3-7) มีการให้บริการ
สื่อโสตทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ที่นั่งชมสื่อโสตทัศน์รายบุคคลและรายกลุ่ม                         
(สห 2.5.3-8) นอกจากนี้หอสมุดสาขา วังท่าพระ ได้ร่วมมือกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ใช้พ้ืนที่โถง
ล่าง  อาคารหอประชุม ส าหรับเป็นที่นั่งอ่านหนังสือและจัดกิจกรรมโครงการ “แบ่งปันกันอ่าน” เพ่ือให้ผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ (สห 2.5.3-9) ส่วนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ด าเนินการจัดบริการด้านกายภาพ
ในรูปแบบการจัดเป็นห้องสมุดมีชีวิต มีพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้พักผ่อน สามารถรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
พูดคุยและปรึกษาหารือ (ชั้น 1) (สห 2.5.3-10) และจัดบริการพ้ืนที่ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าที่งดใช้เสียง                
และห้ามรับประทานอาหาร โดยจัดให้มีที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด ที่นั่งศึกษาเป็นกลุ่มและเฉพาะบุคคล                     
(โต๊ะอ่านเดี่ยว) (สห 2.5.3-11)  มีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อยจ านวน 4 ห้องและห้องประชุมขนาดใหญ่                   
ซึ่งมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส าหรับรองรับเป็นห้องฝึกอบรม/สัมมนา (สห 2.5.3-12)  มีบริการโสตทัศนศึกษา
พร้อมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ห้องฉายภาพยนตร์ขนาดเล็กเพ่ือรองรับการเรียนการสอน                        
แบบมัลติมีเดีย (สห 2.5.3-13) และยังมีบริการจุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้ง 2 ชั้นของหอสมุดเพ่ือรองรับส าหรับผู้ที่น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในห้องสมุดอีกด้วย (สห 2.5.3-14) 
ส าหรับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดที่นั่งส าหรับอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ให้บริการ
ส าหรับสืบค้นฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยอีกด้วย (สห 2.5.3-15)  

 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆอย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

ส านักหอสมุดกลาง จัดให้มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการลงทะเบียนโดยเชื่อมโยงข้อมูล
สมาชิกห้องสมุดของนักศึกษากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษา
สามารถน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มาใช้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้โดยไม่ต้องมาท า
บัตรสมาชิกห้องสมุดอีกครั้ง (สห 2.5.4-1) มีบริการตู้รับคืนหนังสือเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการคืนหนังสือแก่
ผู้ใช้บริการ (สห 2.5.4-2) นอกจากนี้ยังมีจุดให้บริการน้ าดื่มสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้านขายกาแฟและ    
เบเกอรี่ มุมพักผ่อน ห้องสุขา ไว้ให้บริการอีกด้วย (สห 2.5.4-3) 
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 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เรื่องประปาไฟฟ้าระบบก าจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักหอสมุดกลางมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดเตรียมความพร้อมส าหรับอุปกรณ์ดับเพลิงหากมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น (สห 2.5.5-1)
มีกล้องวงจรปิดภายในหอสมุด เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ (สห 2.5.5 -2)      
มีเครื่องฟอกอากาศ เพ่ือรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ (สห 2.5.5-3) 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 2-5 โดยท าการส ารวจเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหอสมุดจ านวน 2 ครั้ง (สห 2.5.6-1) โดยครั้งแรก ด าเนินการส ารวจ 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2 ด าเนินการส ารวจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 
2557 มีผลการประเมินดังนี้ 

ความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย) 

รอบที่ 1 
(ส.ค. – ต.ค. 56) 

รอบที่ 2 
(ธ.ค. 56 – ก.พ. 57) 

1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 3.84 4.01 
2) ความพึงพอใจด้านกายภาพ 3.70 3.96 
3) ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 3.72 3.95 
4) ความพึงพอใจด้านสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 3.63 3.92 

 
 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ ดังนี้ 
 1. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้าน
กายภาพ มีการจัดที่นั่ง (โซฟา) เพ่ิมเติมบริเวณโถงชั้น 2 - 4 อาคารหอสมุด และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
จัดเพ่ิมเติมบริเวณโถงชั้น 1 ชั้น 4 และบริเวณด้านในชั้น 1 และ ชั้น 2  ท าป้ายบอกทาง เช่น ทางหนีไฟ ห้องน้ า 
และถังดับเพลิง นอกจากนี้ยังดูแลด้านความสะอาดของห้องน้ าและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ในห้องน้ า ได้แก่ 
สบู่เหลว กระดาษช าระ ฯลฯ  (สห 2.5.7-1) 
 2. หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภัย โดยมีการปรับเปลี่ยนกล้องวงจรปิดเป็นระบบใหม่ทดแทนระบบเก่าที่ล้าสมัยและเพ่ิมจุดการ
ติดตั้งกล้องให้ครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร จาก 10 จุด เป็น 16 จุด และมีการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้
ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรมและการให้บริการต่างๆ ในหลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Facebook / e-mail / 
Website / เอกสารสิ่งพิมพ์ / โปสเตอร์ และจัดนิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเรื่องเสียงดังรบกวนใน
ห้องสมุด โดยจัดกิจกรรมเพ่ือลดการส่งเสียงดังในห้องสมุดหลายรูปแบบ ได้แก่ ให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่
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ตักเตือน, เปิดเสียงตามสายเตือนผู้ใช้บริการเมื่อมีเสียงพูดคุยดังเกินขนาด, ท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตามจุดต่างๆ
(สห 2.5.7-2) 
 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ติดตั้งถังดับเพลิงเพ่ิมเติม จ านวน 3 ถัง (จากเดิมมี 1 ถัง) 
และติดตั้งในบริเวณที่ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ และจัดท าป้ายบอกที่ตั้งของถังดับเพลิงและป้ายสัญญาณเตือน
ภัย เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน อีกท้ังยังมีการติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็นเพ่ิมเติม จ านวน 1 เครื่อง 
(สห 2.5.7-3) 
 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์โดยได้จัดท า Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (สห 2.5.7-4) 

จุดแข็ง :    
 1. บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญ ช านาญการในวิชาชีพที่ดีอยู่แล้ว ยังได้
มีการพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานในวิชาชีพโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
เกิดความช านาญจนสามารถท างานที่ตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการบริหารตามระดับของ
สายงานและรูปแบบของคณะท างาน คณะกรรมการ อย่างเป็นระบบ ภายใต้งบประมาณ จ านวนบุคลากรและ
พ้ืนที่ที่จ ากัด สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้
เป็นอย่างดียิ่ง  
 2. การท างานในรูปแบบของคณะท างาน คณะกรรมการ ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ใน
การน าพาส านักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายของความส าเร็จร่วมกัน 
 3. หอสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอ ทันสมัย ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้ง
ขั้นตอนการขอใช้บริการที่ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน เข้าใจง่าย ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในระดับสูง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 
จุดอ่อน 

- ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ส าหรับให้บริการของแต่ละวิทยาเขตที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การจัดสิ่ ง
อ านวยความสะดวกแตกต่างกันไปด้วยและในขณะที่ส ารวจความพึงพอใจห้องสมุดบางส่วนอยู่ในช่วงของการ
ปรับปรุงพื้นท่ีทางกายภาพ อาจส่งผลกระทบต่อผลการส ารวจความพึงพอใจในแต่ละวิทยาเขตต่างกัน 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :   
- หามาตรการในการให้บริการเพ่ือความสะดวกกับผู้ใช้ ถึงแม้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละห้องสมุด

จะแตกต่างกันแต่สามารถให้บริการที่คล้ายคลึงกันได้ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 2.5.1-1 ภาพถ่ายการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของหอสมุด 3 วิทยาเขต 
สห 2.5.1-2 เอกสารการวิเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (ของมหาวิทยาลัย) 
สห 2.5.2-1 Website 

http://www.lib.su.ac.th/ 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ 
http://www.snc.lib.su.ac.th/ 
http://www.lib.su.ac.th/phet/ 

สห 2.5.2-2 http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php 
สห 2.5.2-3 http://www.archives.su.ac.th/ 
สห 2.5.2-4 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก http://www.snc.lib.su.ac.th/west/ 
สห 2.5.2-5 โปรแกรม Speexx ออนไลน์ 
สห 2.5.2-6 การให้บริการบนโทรศัพท์มือถือ (Web on Mobile) 
สห 2.5.2-7 เอกสารการให้การอบรมปฐมนิเทศการใช้บริการส านักหอสมุดแก่นักศึกษาใหม่   
สห 2.5.2-8 เอกสารการให้บริการให้ค าแนะน าการใช้หอสมุด รายกลุ่ม รายบุคคล และตามค าขอของคณะ

วิชา 
สห 2.5.2-9 - Website (SU Library Clip) 

- Websiteการสืบค้นฐานข้อมูล ด้วย One Search 
http://www.lib.su.ac.th/library/index.php/component/content/article/87-
video/419-one-search 
- Clip และ คู่มือแนะน าการสืบค้นฐานข้อมูล ด้วย One search 

สห 2.5.2-10 จดหมายข่าวหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
สห 2.5.2-11 เอกสารให้การอบรมโปรแกรม EndNote 
สห 2.5.3-1 ภาพถ่ายห้อง study room และบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้ห้อง Study room (พระราชวังสนาม

จันทร์) 
สห 2.5.3-2 ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือส าหรับกลุ่ม/รายบุคคล (พระราชวังสนามจันทร์) 
สห 2.5.3-3 ภาพถ่ายห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมสื่อการเรียนการสอน (พระราชวังสนามจันทร์) 
สห 2.5.3-4 จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (พระราชวังสนามจันทร์) 
สห 2.5.3-5 รายชื่อนักศึกษาเข้าใช้บริการศูนย์ GOALS 
สห 2.5.3-6 ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือส าหรับกลุ่ม/รายบุคคล (วังท่าพระ) 
สห 2.5.3-7 - ภาพถ่ายการให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ผล (วังท่าพระ) 

- จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (วังท่าพระ) 
สห 2.5.3-8 ภาพถ่ายห้องฉายสื่อภาพยนตร์ (วังท่าพระ) 
สห 2.5.3-9 ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือ ในโครงการ “แบ่งปันกันอ่าน”  
สห 2.5.3-10 ภาพถ่ายการให้บริการบริเวณชั้น 1 ห้องสมุดมีชีวิต (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 2.5.3-11 ภาพถ่ายการให้บริการโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 2.5.3-12 ภาพถ่ายห้องประชุมย่อย และห้องประชุมใหญ่ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 2.5.3-13 ภาพถ่ายห้องฉายสื่อภาพยนตร์ (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 2.5.3-14 จุดเชื่อมต่อ Wireless Connection Network (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 2.5.3-15 ภาพถ่ายที่นั่งอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์ให้บริการ (หอจดหมายเหตุฯ) 
สห 2.5.4-1 ระบบเชื่อมโยงกับงานทะเบียนนักศึกษา 
สห 2.5.4-2 ภาพถ่ายตู้รับคืนหนังสือ 
สห 2.5.4-3 ภาพถ่ายจุดให้บริการน้ าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ร้านขายกาแฟและเบเกอรี่ มุมพักผ่อน    

ห้องสุขา 
สห 2.5.5-1 ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง 
สห 2.5.5-2 ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด 
สห 2.5.5-3 ภาพถ่ายเครื่องฟอกอากาศ 
สห 2.5.6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการส านักหอสมุดกลาง รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 
สห 2.5.7-1 การน าผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการของหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ 
สห 2.5.7-2 การน าผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการของหอสมุด วังท่าพระ 
สห 2.5.7-3 การน าผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการของหอสมุด วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
สห 2.5.7-4 การน าผลการประเมินไปพัฒนาการให้บริการของหอจดหมายเหตุ 
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ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 
(ตัวชี้วัดคุณภาพของเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค PULINET) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 : จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive service) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ  
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ
คาดหวัง 1-2 บริการ 

 
 

2 มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ
คาดหวัง 3-4 บริการ 

 
 

3 มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ
คาดหวัง 5-6 บริการ 

 
 

4 มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ
คาดหวัง 7-8 บริการ 

 
 

5 มีบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ
คาดหวัง มากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ  

 
 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 5 ข้อ      ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการด าเนินการให้บริการเชิงรุกโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 
จ านวน 22 โครงการ ดังนี้ 

หอสมุดสาขาวังท่าพระ 

 1. โครงการ One Stop Service  เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหรือคืนวัสดุทางการศึกษาทุกประเภทได้ใน 3 จุดบริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์ฝ่ายบริการ  
เคาน์เตอร์ฝ่ายโสตฯ และเคาน์เตอร์งานวารสาร (สห 2.9.1-1) 
 2. โครงการแบ่งปันกันอ่าน เป็นการน าทรัพยากรสารสนเทศออกไปให้บริการนอกห้องสมุดเพ่ือส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  และส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางออกไป โดยร่วมมือกับงานอาคาร
สถานที่ วังท่าพระ น าหนังสือและวารสารฉบับที่มีในห้องสมุดเป็นจ านวนมาก รวมถึงหนังสือ และวารสารที่
บุคลากรประสงค์น าเข้าร่วมโครงการ ไปให้บริการ ณ บริเวณโถงล่าง อาคารหอประชุม วังท่าพระ เพ่ือบริการ
อาจารย์ นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นการกระจายจุดบริการไปให้บริการภายนอกและส่งเสริม
การอ่านเพื่อไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สห 2.9.1-2) 
 3. โครงการบริการดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาโบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ของคณะโบราณคดี  เป็นการน าบทความที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว จ านวน 11,560 บทความ ลงใน
ฐานข้อมูลของห้องสมุด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรม และ
เข้าถึงบทความ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันกับความต้องการมากขึ้น  โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก Web 
OPAC ของหอสมุด ซึ่งห้องสมุดทั่วไปจะไม่มีการจัดท าดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ มีแต่เฉพาะ
ดรรชนีวารสารภาษาไทยเท่านั้น (สห 2.9.1-3) 
 4. โครงการบริการ “New Media on TouchScreen”เป็นบริการแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทุก
ประเภท ที่หอสมุดจัดหาเข้ามาให้บริการในแต่ละเดือน ได้แก่ หนังสือ วารสาร และภาพยนตร์ ผ่านจอภาพแบบ
สัมผัส (Touch Screen) ผู้ใช้บริการสามารถเลือกดูปกหนังสือและวารสาร พร้อมสารบัญของแต่ละเล่ม รวมทั้ง
ปกภาพยนตร์พร้อมภาพยนตร์ตัวอย่าง เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการและกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้บริการอีกทาง
หนึ่งด้วย (สห 2.9.1-4) 
 5. บริการ e-Journal on iPad โดยหอสมุดได้บอกรับ e-Journal / e-Magazine ด้านศิลปะและการ
ออกแบบจากส านักพิมพ์ต่างๆ มาไว้ให้ใช้บริการบน MobileAPP  ให้ผู้ใช้บริการสามารถยืม iPad จากเคาน์เตอร์
บริการยืมคืนเพื่อเข้าไปอ่าน e-Journal / e-Magazine หรือจะดูจากคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะที่ห้อง
วารสารก็ได้ (สห 2.9.1-5) 
 6. บริการศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร เป็นความร่วมมือระหว่างส านัก
หอสมุดกลางกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการแยกต่างหากเพ่ือสืบค้นและเครื่องพิมพ์ผล
ข้อมูล (Printer) ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย (สห 2.9.1-6) 
 7. บริการแจ้งผลการด าเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องการด่วน เนื่องจากหอสมุดเปิดช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
เสนอซื้อหนังสือ ทั้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ และทาง Web OPAC ของหอสมุด เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะ
ด าเนินการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางโทรศัพท์ และ e-mail (สห 2.9.1-7) 
 8. บริการยืมหนังสือต่อ (Renew) ทาง Facebook เป็นบริการเชิงรุกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ด้วยเป็นช่องทางที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในช่วงเวลานี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความ
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ประสงค์ที่จะขอยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนสนเทศต่อ โดยเจ้าหน้าที่ จะรับเรื่องและเป็นผู้ด าเนินการให้   
(สห 2.9.1-8) 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 9. โครงการ Customer Delight ประจ าปี 2557  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรม Audio must go on เป็นกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการใช้โสตทัศนวัสดุที่ไม่มีการยืมหรือ
มีการยืมน้อย โดยการน าไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านโทรทัศน์ LCD น ากล่องพร้อมปกจัดแสดงใน
ตู้กระจก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ยืมใช้มากขึ้น (สห 2.9.1.9)  
  - กิจกรรม Customer premium เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 
และพึงพอใจต่อการให้บริการ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยได้จัดท าถุงพลาสติก สกรีนโลโก้ของหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ขอยืมหนังหลายเล่ม และให้บริการยืมร่มกันฝนแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือป้องกัน
ตนเองและหนังสือไม่ให้เปียก (สห 2.9.1-10) 
  - The champเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับสมาชิก โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการที่มี
สถิติการยืมหนังสือสูง ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งบันทึกการอ่านของหนังสือแต่ละเล่มที่ยืมด้วย
(สห 2.9.1-11) 
  - Information showcase เป็นกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ใหม่ของหอสมุด เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น  โดยจัดแสดงหนังสือใหม่ ที่ชั้นแสดง และจัดท าสไสด
โชว์ปกหนังสือใหม่ หนังสือที่น่าสนใจ และวารสาร พร้อมทั้งเรื่องย่อ โชว์บนจอ LCD แสดงผลที่บริเวณห้องโถง
ชั้น 1 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (สห 2.9.1-12) 
  - กิจกรรม Library@place เป็นกิจกรรมที่อ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ที่มีการยืม
หนังสือเพ่ือประกอบการสอนไว้ และต้องการยืมต่อ หรือส่งคืน สามารถส่งคืนได้ท่ีคณะวิชา โดยที่ฝ่ายบริการของ
หอสมุดจะออกไปให้บริการตามคณะวิชาต่างๆ (สห 2.9.1-13) 
 10. โครงการ The Link@SNC ประจ าปี 2557 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ดังนี้  
  - กิจกรรม Information Literacy เป็นกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการของ
หอสมุดให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ การอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ต่างๆ การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote การท าสื่อหรือคู่มือการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ การเขียนอ้างอิงตามรูปแบบบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น (สห 2.9.1-14) 
  - กิจกรรม Road showเป็นกิจกรรมที่หอสมุดออกไปประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้บริการตาม
คณะวิชาต่างๆ และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้บริการ ความต้องการใช้สารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ และประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและเพ่ิมเติมการให้บริการของหอสมุด (สห 2.9.1-15) 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Liaison Librarian ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยที่ให้บริการประสานงานกับคณาจารย์ในคณะ
วิชาต่างๆ เป็นการเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบรรณารักษ์กับคณาจารย์ในแต่ละคณะวิชา              
(สห 2.9.1-16) 
  - กิจกรรม Link on Web เป็นกิจกรรมที่จัดท า tab ที่ใช้เป็นดัชนีให้ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ 
ได้เลือกตรงกับประเภทการใช้งานของตนเอง เช่น ส าหรับผู้ใช้บริการทั่วไป ส าหรับนักศึกษา ส าหรับอาจารย์/
บุคลากร เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในแต่ละ tab จะประกอบไปด้วย สิทธิการยืม-คืน ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง Article 
และ e-Book และการสอบถามเมื่อผู้ใช้บริการประสบปัญหาในการค้นคว้า และการใช้ฐานข้อมูล (สห 2.9.1-17) 
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หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 11. บริการจัดหนักจัดเต็มยืม 10 เล่ม คืนเปิดเทอม เป็นบริการที่ให้กับนักศึกษาสามารถยืมหนังสือ
ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 โดยยืมหนังสือได้มากกว่าสิทธิ์การยืมตามปกติ และยังขยายเวลาก าหนดคืน 
โดยสามารถคืนเล่มได้ในวันเปิดภาคการศึกษาท่ี 2 (สห 2.9.1-18) 
 12. บริการหนังสือ Speedy book หนังสือใหม่อ่านได้ทันใจ เป็นบริการการให้ยืมหนังสือใหม่ที่ตัด
ขั้นตอนของการวิเคราะห์เลขหมู่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ท าให้หนังสือใหม่ที่มีการ
จัดซื้อจ านวนมากในบางช่วงเวลา ออกให้บริการล่าช้า บริการนี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้ใช้หนังสือใหม่ในเวลา
อันรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ (สห 2.9.1-19) 
 13. บริการแจ้งผลการจัดซื้อหนังสือเสนอซื้อทางโทรศัพท์/อีเมล์ เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่แจ้ง
ความประสงค์ขอใช้ตัวเล่มด่วนไว้กับหอสมุด  เมื่อหอสมุดด าเนินการเสร็จแล้ว จะแจ้งผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์
หรืออีเมล์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมาติดต่อรับตัวเล่มที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ต่อไป (สห 2.9.1-20) 
 14. บริการมุมจัดแสดงหนังสือใหม่ เป็นบริการที่น าหนังสือใหม่ทุกเล่มที่ผ่านกระบวนการทางด้าน
เทคนิคมาจัดแสดงไว้ที่มุมหนังสือทั้งหมด และจะหมุนเปลี่ยนตามการเข้ามาใหม่ของหนังสือ ท าให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสได้ใช้บริการหนังสือใหม่ทุกเล่ม รวมทั้งติดตามหนังสือที่ตนเองได้เสนอซื้อไว้กับหอสมุดได้ (สห 2.9.1-21)
 15. บริการมุมหนังสืออาเซียน เป็นบริการมุมจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน โดยเนื้อหา
ของหนังสือมีความหลากหลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี และความ
เป็นอยู่ (สห 2.9.1-22) 
 16. บริการมุมส่งเสริมผู้ใช้ เป็นบริการจัดสื่อความรู้ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ และ
บริการสารสนเทศในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่มีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และแนะน าบริการใหม่ๆ 
ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และทราบการให้บริการต่างๆ ของหอสมุดด้วยตนเอง (สห 2.9.1-23) 
 17. บริการจ าหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย เป็นบริการที่ให้กับผู้ใช้บริการสามารถเลือกซ้ือของที่ระลึก
จากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะดวกขึ้น (สห 2.9.1-24) 
 18. บริการให้นักศึกษาใช้ครุภัณฑ์/สถานที่ เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นบริการที่ให้กับนักศึกษา
สามารถยืมครุภัณฑ์ และสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น ถ่ายท าภาพยนตร์ ถ่ายวีดีทัศน์ การขอใช้พ้ืนที่จัด
แสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา เป็นต้น โดยนักศึกษาต้องท าบันทึกข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านต้น
สังกัดคณะวิชา (สห 2.9.1-25) 
 19. บริการสืบค้นข้อมูลและส่งผลการสืบค้นผ่านอีเมล์ เป็นบริการที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ให้
หอสมุดค้นคว้าข้อมูล นอกเหนือจากที่มีให้บริการในหอสมุด โดยเมื่อด าเนินการสืบค้นเสร็จแล้ว จะด าเนินการ
จัดส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ของผู้ใช้บริการ (สห 2.9.1-26) 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 20. บริการ Document Delivery เป็นบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง 
โดยผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้เอกสารผ่านทางโทรศัพท์ Fax หรือ e-mail ก็ได้ โดยบอกความต้องการแก่เจ้าหน้าที่
ว่าต้องการเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องใด ทางหอจดหมายเหตุฯ จะจัดส่งเอกสารให้ผ่าน
ทาง e-mail หรือ Fax ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ (สห 2.9.1-27) 
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 21. จัดแสดงนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร” เป็นบริการการ
จัดนิทรรศการเพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรวบรวมข้อมูล เอกสาร และภาพถ่ายจากบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออก
เผยแพร่เป็นนิทรรศการสู่สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว (สห 2.9.1-28) 
 22. จัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดมาจากนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร” เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ ระยะเวลาที่จัดแสดง ท าให้ผู้ที่อยากชม
นิทรรศการ ไม่สามารถเดินทางมาได้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมนิทรรศการจึงได้จัดท าเป็น
นิทรรศการออนไลน์ขึ้น เพ่ือให้สามารถเยี่ยมชมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (สห 2.9.1-29) 

จุดแข็ง :    
  - มีการให้บริการเชิงรุก ที่ผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอจ านวนมาก เนื่องจากส านักหอสมุดกลาง ใช้การ
ให้บริการเชิงรุก เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :   
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างท่ัวถึง เพ่ือมาใช้บริการ 
 2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประกาศเกียรติคุณยกย่อง การให้
รางวัล ยกย่อง ชมเชย เป็นต้น 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 2.9.1-1 โครงการ One Stop Service  
สห 2.9.1-2 โครงการแบ่งปันกันอ่าน  
สห 2.9.1-3 - โครงการบริการดรรชนีวารสารภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาโบราณคดี มานุษยวิทยา 

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ของคณะโบราณคดี 
- http://www.opac.lib.su.ac.th/ 

สห 2.9.1-4 - โครงการ New Media on TouchScreen 
- http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/arrival.php 

สห 2.9.1-5 ภาพถ่ายการให้บริการ  e-Journal on iPad  
สห 2.9.1-6 ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร 
สห 2.9.1-7 การให้บริการเสนอซื้อหนังสือ 
สห 2.9.1.8 บริการยืมหนังสือต่อ (Renew) ทาง Facebook 
สห 2.9.1.9 กิจกรรม Audio must go on 
สห 2.9.1.10 กิจกรรม Customer Premium 
สห 2.9.1.11 กิจกรรม The Champ 
สห 2.9.1.12 กิจกรรม Information Showcase 
สห 2.9.1.13 กิจกรรม Library@place 
สห 2.9.1.14 กิจกรรม Information Literacy 
สห 2.9.1.15 กิจกรรม Road show 
สห 2.9.1.16 กิจกรรม Liaison Librarian 
สห 2.9.1.17 กิจกรรม Link on Web 
สห 2.9.1.18 โครงการบริการจัดหนักจัดเต็มยืม 10 เล่ม คืนเปิดเทอม 
สห 2.9.1.19 ภาพถ่ายมุมบริการหนังสือ Speedy book 
สห 2.9.1.20 เอกสารการขอใช้โทรศัพท์/หน้าเพจอีเมล์ติดต่อ 
สห 2.9.1.21 ภาพถ่ายมุมจัดแสดงหนังสือใหม่ 
สห 2.9.1.22 ภาพถ่ายมุมหนังสืออาเซียน 
สห 2.9.1.23 ภาพถ่ายมุมส่งเสริมผู้ใช้ 
สห 2.9.1.24 ภาพถ่ายมุมจ าหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย 
สห 2.9.1.25 บันทึกข้อความเพ่ือใช้สถานที่ถ่ายท าวีดีทัศน์  จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 
สห 2.9.1.26 หน้าเพจอีเมล์แจ้งผลการสืบค้นข้อมูล 
สห 2.9.1.27 บริการ Document Delivery 
สห 2.9.1.28 นิทรรศการ“งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 
สห 2.9.1.29 นิทรรศการออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
ตามเกณฑ์ ข้อ 1 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 3 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 4 

มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์ ข้อ 5 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ 

 
 

2 มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 3-4 บริการ 

 
 

3 มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 5-6 บริการ 

 
 

4 มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 7-8 บริการ 

 
 

5 มีการให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 9 บริการ 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 5 ข้อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ส านักหอสมุดกลาง มีการให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ที่หลากหลายรูปแบบดังนี้ 
 1. การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์ของ
ส านักหอสมุดกลาง (สห 2.10.1-1) 
 2. การให้บริการเสนอซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุออนไลน์ (สห 2.10.1-2) 
 3. บริการ SU Digital Collection ใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ (สห 2.10.1-3) เช่น   
  3.1 Journal: Current Contents ใช้สืบค้นวารสารฉบับล่าสุดที่ส านักหอสมุดกลางบอกรับ 
  3.2 SU Gallery ใช้สืบค้นรูปภาพที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.3 ArtClip Online ใช้สืบค้นข่าวศิลปะออนไลน์ 
  3.4 ฐานข้อมูลศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล ใช้สืบค้นข้อมูลชีวประวัติ ผลงานศิลปะ และ
ข้อเขียนเกี่ยวกับความคิดเห็นทางด้านศิลปะจากบุคคลต่างๆ  
  3.5 e-Exhibition catalogue เป็นการจัดท าจากสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ โดยผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าใช้ได้ที่ห้องสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ ภายในห้องสมุดดิจิตอลหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
  3.6 e-Book on Art เป็นการจัดท าจากสิ่งพิมพ์วิชาการ งานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านศิลปะโดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ห้องศิลปากรวิชาการ ภายในห้องสมุด
ดิจิตอลหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
  3.7 e-Book หนังสือหายาก เป็นการจัดท าจากหนังสือเก่า/หายาก ที่มีการจัดพิมพ์ตั้งแต่          
พ.ศ. 2500 ลงไป โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการที่ห้องหนังสือหายาก ภายในห้องสมุดดิจิตอลหอสมุดสาขา วัง
ท่าพระ  
 4. One Search การบริการโดยใช้การสืบค้นข้อมูลด้วยค าส าคัญ โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงครอบคลุมเอกสาร
ทุกประเภท ทั้งเป็นหนังสือ วารสาร ข่าวสาร นิตยสาร สิ่งตีพิมพ์อ่ืนๆ (สห 2.10.1-4) 
 5. e-Book ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นหาหนังสือ ต ารา ออนไลน์ (สห 2.10.1-5) 
 6. Thesis online การให้บริการวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสามารถดาวน์โหลดและน าไปใช้ในการอ้างอิง (สห 2.10.1-6) 
 7. Request การบริการจองหนังสือออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถจองหนังสือออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์      
(สห 2.10.1-7) 
 8. การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้บอกรับ และส านักหอสมุด
กลาง เป็นผู้บอกรับ  (สห 2.10.1-8) เช่น  
  8.1 ABI/INFORM Complete 
  8.2 ACM Digital Library 
  8.3 American Chemical Society Journal (ACS)  
  8.4 Academic SearchComplete 
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  8.5 Computers & Applied Sciences Complete 
  8.6 Education Research Complete 
  8.7 Emerald Management (EM92) 
  8.8 H.W.Wilson 
  8.9 IEE/IEEE Electronic Library (IEL) 
  8.10 Web of Science 
  8.11 ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) : Full Text 
  8.12 ScienceDirect 
  8.13 SpringerLink 
  8.14 ARTstor 
  8.15 Britainica Image Quest 
  8.16 Communication & Mass Media Complete 
  8.17 JSTOR 
  8.18 Matichon e-Library 
 9. ฐานข้อมูลจุลสาร ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจุลสาร ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ความหนาไม่เกิน 48 
หน้า หรือเป็นแผ่นพับ ไม่เหมาะส าหรับการจัดบริการบนชั้นหนังสือทั่วไป แต่ยังคงมีข้อมูลที่ส าคัญควรค่าแก่การ
รักษาไว้ ส านักหอสมุดกลางจึงได้จัดเก็บจุลสารในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงจุลสารได้ทาง
ออนไลน์ (สห 2.10.1-9) 
 10. ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก ผู้ใช้บริการสามารถใช้ศูนย์ข้อมูลนี้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ภูมิภาคตะวันตกได้ เช่น ข้อมูลช่างชั้นครูเพชรบุรี งานศิลปกรรมต่างๆ เป็นต้น (สห 2.10.1-10) 

11. มุมนิทรรศการออนไลน์ เป็นการน าเสนอกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการของหอสมุด สาขาวังท่าพระ 
ภายใต้โครงการ “ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันสาระ” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับห้องสมุด ผู้ใช้บริการ
สามารถดูภาพและเนื้อหาของกิจกรรมได้ทางออนไลน์ (สห 2.10.1-11) 
 12. มัลติมีเดียภาษาไทด า ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ภาษาไทด าได้จากมัลติมิเดียออนไลน์ ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรส านักหอสมุดกลางเป็นผู้จัดท าขึ้น (สห 2.10.1-12) 
 13. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้นความ
เป็นมา และเหตกุารณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห 2.10.1-13) 
 14. e-Journal on iPad  เป็นบริการบอกรับ e-Journal / e-Magazine ด้านศิลปะและการออกแบบจาก
ส านักพิมพ์ต่างๆ มาไว้ให้ใช้บริการบนMobileAPPผู้ใช้บริการสามารถยืม iPad จากเคาน์เตอร์บริการยืมคืนเพ่ือเข้า
ไปอ่าน e-Journal / e-Magazine หรือจะดูจากคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะที่ห้องวารสารได้ เช่นกัน             
(สห 2.10.1-14) 
 15. ฐานข้อมูลภาพถ่าย Photo Collection เป็นการรวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นผู้ถ่ายภาพและรวบรวมจัดเป็นคอลเลกชั่น เพ่ือให้บริการผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมี



     รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   หน้า  82 
                                                                                          ส านักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศลิปากร   
 

 

ภาพถ่ายที่อาจารย์คณะวิชาต่างๆ ได้ถ่ายภาพ และมอบให้หอสมุด เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป     
(สห 2.10.1-15) 
 16. SUP Digital Collection ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีในรูปแบบเอกสารเต็มรูป (Fulltext) (สห 2.10.1-16) 

จุดแข็ง : 
 1. มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เอ้ือต่อการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. มีระบบการวางแผนเกี่ยวกับให้บริการออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแล 
 3. มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากร พร้อมส าหรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการ
พัฒนางานด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  - 

จุดอ่อน :    
       - ระบบเน็ตเวิร์กที่ไม่มีความเสถียรในบางครั้ง ท าให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้ 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :   
  - มหาวิทยาลัยควรมีระบบไอที (IT) ที่มีคุณภาพ โดยควรให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลระบบให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 2.10.1-1 การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง (Renew) 

http://www.opac.lib.su.ac.th/patroninfo 

สห 2.10.1-2 การเสนอซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุออนไลน์ 
http://www.opac.lib.su.ac.th/patroninfo~S0?/0/redirect=/acquire 

สห 2.10.1-3 SU Digital collection 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/material/dl/dl.php?pageNum_rs=0&totalRows _rs=21 

สห 2.10.1-4 One Search Service 
http://www.lib.su.ac.th 

สห 2.10.1-5 E-book 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/ 

สห 2.10.1-6 วิทยานิพนธ์ออนไลน์ 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ 

สห 2.10.1-7 การบริการจองหนังสือออนไลน์ (Request) 
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/cNA6022.ก4ส755+ศ
64/cna+6022+a14+ca755+c864/-3%2C-
1%2C0%2CE/frameset&FF=cna+6022+a14+ca755+c864&1%2C1%2C 

สห 2.10.1-8 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
http://www.lib.su.ac.th/clib2/index.php?option=com_content&view=article&id=236%
3Aonline-database&catid=68%3Aonline-database&lang=en 

สห 2.10.1-9 ฐานข้อมูลจุลสาร 
http://www.snc.lib.su.ac.th/pamphlet/opac/index.php 

สห 2.10.1-10 ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก 
http://www.snc.lib.su.ac.th/west/ 

สห 2.10.1-11 มุมนิทรรศการออนไลน์ 
http://www.lib.su.ac.th/sharing/ 
http://www.archives.su.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=
51:2013-01-07-03-28-05&catid=38:online 

สห 2.10.1-12 มัลติมิเดียภาษาไทด า 
http://www.snc.lib.su.ac.th/libmedia/taidam/TaiDum.swf 

สห 2.10.1-13 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
http://www.archives.su.ac.th/ 

สห 2.10.1-14 e-Journal on iPad 
สห 2.10.1-15 ฐานข้อมูลภาพถ่าย Photo Collection  

http://www.thapra.lib.su.ac.th/dbcollection/photo/ 
สห 2.10.1-16 SUP Digital Collection 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
ตามเกณฑ์ ข้อ 1 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 3 

มีการด าเนินการตาม
เกณฑ์ ข้อ 4 

มีการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ ข้อ 5 

 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด  5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านทรัพยากร 2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ 4) ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านการประชาสัมพันธ์  อยู่
ในระดับ 1.00 – 1.50 

 

 

2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ  1.51 – 2.50 

 
 

3 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ  2.51 – 3.50 

 
 

4 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ  3.51 – 4.50 

 
 

5 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ  4.51 – 5.00 

 
 

 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 4 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 4 ข้อ      ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป    : 5 ข้อ      เกณฑ์ประเมิน   : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง :  
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับ 3.51 – 4.50 โดยท าการส ารวจเพ่ือประเมินความพึงพอใจการให้บริการจ านวน 2 ครั้ง ในครั้งแรก 
ด าเนินการส ารวจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 และครั้งที่ 2 ด าเนินการส ารวจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2556 – กุมภาพันธ์ 2557 (สห 2.11.1-1) ได้แก ่
 

ความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน (ค่าเฉลี่ย) 

รอบที่ 1 

(ส.ค. – ต.ค. 56) 

รอบที่ 2 

(ธ.ค. 56 – ก.พ. 57) 

1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 3.84   4.01 

2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.00   4.25 

3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ   4.02 4.35 

4) ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 3.72 3.95 

5) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์   3.71 3.85 

รวมผลการประเมิน 3.86 4.08 

  
จุดแข็ง : - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : -  

จุดอ่อน :    

 - ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :   

 - หาแนวทางการส่งเสริมการให้บริการตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 2.11.1-1 สรุปผลส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน   

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย   

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 5 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 

      ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีการ

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (สห 5.1.1-1) และมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
รองรับในแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (สห 5.1.1 -2) โดยในแต่ละ
โครงการจะมีการด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณตามระเบียบและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (สห 5.1.1-3) รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือด าเนินการในแต่ละโครงการให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ (สห 5.1.1-4) นอกจากการด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบของ
การใช้เงินรายได้ของส านักหอสมุดกลางแล้ว ยังมีการด าเนินการขออนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดินจาก
มหาวิทยาลัย ดังนี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดท าโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน เสนอขออนุมัติ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2556 และได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 500,000 บาท       
(สห 5.1.1-5) และ หอสมุดสาขาวังท่าพระ ได้จัดท าโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เสนอขออนุมัติงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2557 และได้รับอนุมัติงบประมาณจ านวน 15,000 บาท (สห 5.1.1-6) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 ส านักหอสมุดกลาง มีการน างานบริการทางวิชาการแก่สังคมบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยได้
ด าเนินการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนกับคณะวิทยาศาสตร์ ในรายวิชา 513 391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Publications) (สห 5.1.2-1) โดยการน าความรู้ในการสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่
ส านักหอสมุดกลางให้บริการ เช่น การสืบค้นโดยการใช้ search engine และการจัดท าบรรณานุกรมด้วย
โปรแกรม EndNote เป็นต้น มาบูรณาการในรายวิชาดังกล่าว 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
ส านักหอสมุดกลาง มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย โดยมีการน าโครงการสายใย

ทอถัก รักษ์ผืนผ้าตะวันตก : ระยะที่ 1 มาด าเนินการบูรณาการกับการวิจัย โดยมีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2556  ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอพ้ืนเมืองภาค
ตะวันตก และน ามาจัดท าฐานข้อมูลต่อไป (สห 5.1.3-1) 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  
 มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา 513 391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Publications) โดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (สห 5.1.4-1) 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 513 391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Publications) มาใช้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
โดยการเพ่ิมการกระตุ้นความสนใจ การคิดวิเคราะห์ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
ซักถามได้มากขึ้น (สห 5.1.5-1) 
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จุดแข็ง : 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดและให้บริการวิชาการแก่สังคม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
- ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ิมขึ้น 

จุดอ่อน : 
1. มหาวิทยาลัย/หลักสูตร ไม่ได้มีการก าหนดรายวิชา การใช้ห้องสมุด ไว้ในหลักสูตรจึงท าให้การ

ด าเนินการในการบูรณาการด้านการเรียนการสอนไม่สามารถท าได้  
2. ยังไม่มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย เนื่องจาก

เป็นระยะเริ่มต้นของการวิจัย 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
- ควรน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้มีการก าหนดรายวิชา การใช้ห้องสมุด ไว้ในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 5.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
สห 5.1.1-2 โครงการ/กิจกรรม รองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการสู่สังคมของหอสมุด 3          

วิทยาเขต และจดหมายเหตุ 
สห 5.1.1-3 ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณจากเงินรายได้ของส านักหอสมุดกลาง 
สห 5.1.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานในโครงการบริการวิชาการสู่สังคม  
สห 5.1.1-5 หนังสืออนุมัติงบประมาณประจ าปี 2556 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน 
สห 5.1.1-6 หนังสืออนุมัติงบประมาณประจ าปี 2557 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.1.2-1 ประมวลการสอนรายวิชา 513 391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Publications) 
สห 5.1.3-1 โครงการสายใยทอถัก รักษ์ผืนผ้าตะวันตก: ระยะที่ 1 
สห 5.1.4-1 รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 513 391       

สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Publications) 
สห 5.1.5-1 การน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 513 391 สิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Publications) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของสถาบัน 

  

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม   

4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ 

  

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 5 ข้อ   ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
ส านักหอสมุดกลาง โดยหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการด าเนินการส ารวจความต้องการของชุมชน

ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือทราบความต้องการของชุมชนว่าต้องการกิจกรรม/โครงการการบริการวิชาการประเภท
ใด และน ามาจัดท าในการวางแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชนในปีงบประมาณ
ถัดไป โดยพบว่า เรื่องท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความประสงค์ให้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดอบรม/ถ่ายทอด
ความรู้ 3 ล าดับแรก คือ 1) การประดิษฐ์เศษวัสดุเพ่ือสร้างสื่อหรือกิจกรรม 2) การผลิตหนังสือท ามือ/หนังสือ
เล่มเล็ก และ 3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากหนังสือ (สห 5.2.1-1) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการให้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน  14  โครงการ ได้แก่  
 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. โครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีกับ
การศึกษาไทย” ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2556 (สห 5.2.2-1) 
  2. โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – 
กรกฎาคม 2556 มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ งานนมัสการองค์พระปฐม
เจดีย์ 2)  กิจกรรมวันเด็ก และ 3) กิจกรรมห้องสมุดสัญจร (สห 5.2.2-2) 
  3. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์  ครั้งที่ 8 ด าเนินการระหว่างวันที่ 13 – 19 มกราคม 2557       
(สห 5.2.2-3) 
  4. โครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร?ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 
– ธันวาคม 2556 (สห 5.2.2-4) 
  5. โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา ด าเนินการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 
(สห 5.2.2-5) 
  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพ่ือส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2557 (สห 5.2.2-6) 
  7. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 
2556 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ในแทบเล็ต” จัดวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 
2556) (สห 5.2.2-7) 
  8. โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์กับ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2557 ณ หอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (สห 5.2.2-8) 
 หอสมุดสาขาวังท่าพระ 
  9. โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การท าหนังสือท ามือ  
2) ศิลปะการบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่น 3) ศิลปะการพับกระดาษ และ 4) ศิลปะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบด้วย
กระดาษสา ด าเนินการระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2556 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 (สห 5.2.2-9) 
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 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  10. โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
กรกฎาคม 2557 (สห 5.2.2-10) 
  11. โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งที่ 2 ด าเนินการในวันที่ 11 มกราคม 2557 เป็น
กิจกรรมภายใต้โครงการ ข้อที่ 2 ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ คือ โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพา
ความรู้สู่ชุมชน (สห 5.2.2-11) 
  12. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานซ่อมบ ารุงหนังสือ ด าเนินการระหว่างวันที่ 22 – 23 
เมษายน 2557 (สห 5.2.2-12) 
  13. โครงการ SUP Book Fair ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2556 (สห 5.2.2-13) 
 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  14. โครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2556 (สห 5.2.2-14) 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 ส านักหอสมุดกลาง มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้ง 14 โครงการ เพ่ือ
น าข้อมูลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป (สห 5.2.3-1) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม การให้บริกา
รวิชาการ โดยมีการน าผลการประเมินโครงการเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงการด าเนินการในปีต่อไป 
(สห 5.2.4-1) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ในการท างาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลากรภายในส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน SNC Library Blog /  SNC Library KM Pub. (สห 5 .2 .5 -1) 
Knowledge Sharing (สห 5.2.5-2) และมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการเผยแพร่สู่
สาธารณชนโดยการน าเสนอบทความวิชาการเรื่อง “ค าพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”     
(สห 5.2.5-3) และน าเสนอโปสเตอร์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน
(สห 5.2.5-4) ในการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม : เครื่องมือส าคัญของห้องสมุด
ยุค Social Network” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  

จุดแข็ง : 
- มีการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีหลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง: 
- ส่งเสริมให้จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน 

จุดอ่อน :  - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :  - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 5.2.1-1 เอกสารส ารวจความต้องการของชุมชน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-1 โครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีกับ

การศึกษาไทย” (หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-2 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-3 โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ (หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-4 โครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร? (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-5 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก  

(หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-7 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห 5.2.2-8 โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมกับ หอสมุดวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 5.2.2-9 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (หอสมุดสาขาวังท่าพระ) 
สห 5.2.2-10 โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 5.2.2-11 โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งที่ 2 (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 5.2.2-12 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานซ่อมบ ารุงหนังสือ(หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 5.2.2-13 โครงการ SUP Book Fair (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
สห 5.2.2-14 โครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร         

(หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
สห 5.2.3-1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ จ านวน 15 โครงการ 
สห 5.2.4-1 รายงานการประชุมการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการมาปรับปรุงหรือวาง

แผนการด าเนินการ  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2/2557 หอสมุด สาขา

วังท่าพระ วาระ 3.1 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการถ่ายทอดความรู้สู่
ชุมชน” 

- รายงานการประชุมบุคลากรหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2556 เดือน 
สิงหาคม 2556 วาระ 2.6 โครงการห้องสมุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน 

สห 5.2.5-1 SNC Library KM Blog (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/ 

สห 5.2.5-2 Knowledge Sharing (หอสมุดสาขาวังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/m-talk/ 

สห 5.2.5-3 บทความวิชาการเรื่อง “ค าพูดเชิงบวกท่ีมีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”ในเอกสารการ
ประกอบการสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 4 

สห 5.2.5-4 ภาพถ่ายโปสเตอร์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน 
ในงานสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 4 
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ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 
(ตัวชี้วัดคุณภาพของเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวทิยาลัยส่วนภูมภิาค PULINET) 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

น้อยกว่า 3 
กิจกรรม/โครงการ 

มีการด าเนินการ  
3 กิจกรรม/โครงการ 

มีการด าเนินการ  
4 กิจกรรม/
โครงการ 

มีการด าเนินการ 
5 กิจกรรม/โครงการ 

มีการด าเนินการ  
6 กิจกรรม/

โครงการ หรือ
มากกว่า 

 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ   

2 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 3  กิจกรรม/โครงการ   

3 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 4 กิจกรรม/โครงการ   

4 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ 5 กิจกรรม/โครงการ   

5 มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เท่ากับ หรือมากกว่า 6 กิจกรรม/
โครงการ 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 5 ข้อ   ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 

     ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการให้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน  14  โครงการ ได้แก่  
 1. โครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีกับ
การศึกษาไทย” (สห 5.3.1-1) 
 2. โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน (สห 5.3.1-2) 
 3. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์  ครั้งที่ 8 (สห 5.3.1-3) 
 4. โครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร? (สห 5.3.1-4) 
 5. โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (สห 5.3.1-5) 
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก (สห 5.3.1-6) 
 7. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิคส์ในแทบเล็ต” (สห 5.3.1-7) 
 8. โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง (สห 5.3.1-8) 
 9. โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (สห 5.3.1-9) 
 10. โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน (สห 5.3.1-10) 
 11. โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งที่ 2 (สห 5.3.1-11) 
 12. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานซ่อมบ ารุงหนังสือ (สห 5.3.1-12) 
 13. โครงการ SUP Book Fair (สห 5.3.1-13) 
 14. โครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห 5.3.1-14) 

จุดแข็ง : - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดอ่อน : 
 - จ านวนบุคลากรจ ากัด เนื่องจากมีภาระงานประจ ามาก 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 - น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานมากข้ึน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 5.3.1-1 โครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

กับการศึกษาไทย” 
สห 5.3.1-2 โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.3.1-3 โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์  ครั้งที่ 8 
สห 5.3.1-4 โครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร? 
สห 5.3.1-5 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา 
สห 5.3.1-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก 
สห 5.3.1-7 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน  (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิคส์ในแทบเล็ต” 
สห 5.3.1-8 โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง 
สห 5.3.1-9 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.3.1-10 โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน ด าเนินการระหว่างเดือน มกราคม – เดือน

กรกฎาคม 2557 
สห 5.3.1-11 โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งที่ 2 
สห 5.3.1-12 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานซอ่มบ ารุงหนังสือ 
สห 5.3.1-13 โครงการ SUP Book Fair 
สห 5.3.1-14 โครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   หน้า  96 
                                                                                          ส านักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศลิปากร   
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีระดับความส าเร็จ

ตามเกณฑ์ข้อ 1 
มีระดับความส าเร็จ

ตามเกณฑ์ข้อ 2 

มีระดับความส าเร็จ
ตามเกณฑ์ข้อ 3 

มีระดับความส าเร็จ
ตามเกณฑ์ข้อ 4 

มีระดับ
ความส าเร็จ   
  ตามเกณฑ์ข้อ 5 

 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.50 

  

2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 1.51 – 2.50 

  

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 2.51 – 3.50 

  

4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 3.51 – 4.50 

  

5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน อยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : - ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 4 ข้อ   ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
ส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการกิจกรรม/โครงการตลอดปีงบประมาณรวมทั้งสิ้น14กิจกรรม/โครงการ

ซ่ึงแต่ละกิจกรรม/โครงการมีการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการดังนี้ 

 

กิจกรรม/โครงการ ผลการประเมินโครงการ 
1. โครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสุดาสิริ

โสภาพัณณวดีกับการศึกษาไทย” (สห 5.4.1-1) -- 

2. โครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน (สห 5.4.1-2) 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 
- กิจกรรมวันเด็ก  
- กิจกรรมห้องสมุดสัญจร 

4.07 

3. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์  ครั้งท่ี 8 (สห. 5.4.1-3) 4.89 
4. โครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร? (สห. 5.4.1-4) -- 
5. โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (สห. 5.4.1-5) อยู่ระหว่างการประเมินผล 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพื่อส่งเสริมการอ่าน

ส าหรับเด็ก (สห. 5.4.1-6) 3.95 

7. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อชุมชน  (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง      
“การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ในแทบเล็ต” (สห. 5.4.1-7) 4.51 

8. โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง (สห. 5.4.1-8) 4.36 
9. โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน (สห. 5.4.1-9) 

- กิจกรรมหนังสือท ามือ  (4.77)                     
- กิจกรรมศิลปะการบรรจุภัณฑ์แบบญี่ปุ่น  (4.48) 
- กิจกรรมศิลปะการพับกระดาษ (4.57) 
- กิจกรรมศิลปะการประดิษฐ์ดอกกุหลาบด้วยกระดาษสา (4.56) 

4.79 
 

10. โครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน (สห. 5.4.1-10) 4.10 
11. โครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งท่ี 2 (สห 5.4.1-11) 4.15 
12. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานซ่อมบ ารุงหนังสือ (สห 5.4.1-12) 4.72 
13. โครงการ SUP Book Fair (สห 5.4.1-13) 3.98 
14. โครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (สห 5.4.1-14) -- 

ค่าเฉล่ียรวมทุกโครงการ 4.35 

หมายเหตุ  โครงการจัดนทิรรศการไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจ 

จุดแข็ง : - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดอ่อน : 
 - การจัดโครงการนิทรรศการยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจ 
แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 - จัดท าการประเมินความพึงพอใจของโครงการจัดนิทรรศการ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 5.4.1-1 รายงานการประเมินโครงการนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีกับการศึกษาไทย” 
สห 5.4.1-2 รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดสุดหรรษา น าพาความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.4.1-3 รายงานการประเมินโครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์  ครั้งที่ 7 
สห 5.4.1-4 รายงานการประเมินโครงการนิทรรศการอาเซียน...ใคร? อะไร? ท าไม? อย่างไร? 
สห 5.4.1-5 รายงานการประเมินโครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา 
สห 5.4.1-6 รายงานการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หนังสือ สื่อ นิทาน เพ่ือ

ส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก 
สห 5.4.1-7 รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน  (กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ในแทบเล็ต”) 
สห 5.4.1-8 รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง 
สห 5.4.1-9 รายงานการประเมินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.4.1-10 รายงานการประเมินโครงการหนังสือมือสอง ปันความรู้สู่ชุมชน 
สห 5.4.1-11 รายงานการประเมินโครงการวันเด็กเฮฮา ภาษาอักษร ครั้งที่ 2 
สห 5.4.1-12 รายงานการประเมินโครงการฝกึอบรมปฏิบตัิการงานซ่อมบ ารุงหนังสือ 
สห 5.4.1-13 รายงานการประเมินโครงการ SUP Book Fair 
สห 5.4.1-14 รายงานการประเมินโครงการจัดนิทรรศการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 7.1 : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

  

3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

  

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสภาสถาบันและผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 6 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 7 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 7 ข้อ     ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 
       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 7  ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดล่วงหน้า 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส านักหอสมุดกลางและการจัดให้มีคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2535 (สห 7.1.1-1) โดยมีค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลาง (สห 7.1.1-2) ให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการและการด าเนินงานของส านักฯ รวมถึงการ
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นแก่ผู้บริหารส านักหอสมุดกลางผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลาง (สห 7.1.1-3) นอกจากนี้คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางยังได้มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า (สห 7.1.1-4) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน 

ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และได้ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 (สห 7.1.2-1) มีการ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยมอบหมายให้หอสมุดแต่ละวิทยาเขตจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม (สห 7.1.2-2) รวมทั้งจัดท าดัชนีชี้วัดรายบุคคล (สห 7.1.2-3) เพ่ือรองรับและ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลางให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดสัมมนา
บุคลากรประจ าปีเรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร” เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร 
รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือชี้แจงกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้าน
การพัฒนาบุคลากร (สห 7.1.2-4) ผู้บริหารมีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาส านักหอสมุดกลาง เช่น ระบบสารสนเทศ MIS ด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และ
บุคลากร (สห 7.1.2-5) มาใช้ในการตัดสินใจบริหารจัดการ 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางไปยังบุคลากรในสถาบัน 

ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย โดยได้
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบในทุกฝ่าย/งาน รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบวาระการประชุมการรายงานผลการด าเนินการ
ทุกครั้ง (สห 7.1.3-1) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด                      
(สห 7.1.3-2) และมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สห 7.1.3-3) เวียนแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของ
แผน/โครงการ (สห 7.1.3-4) เสนอต่อผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง เพ่ือทราบความก้าวหน้า มีการสื่อสารแผน
และผลการด าเนินงานของส านักฯ โดยการเผยแพร่ใน Website ของส านักหอสมุดกลาง (สห 7.1.3-5) เพ่ือให้
บุคลากรภายในส านักฯ ทราบ  
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง มีแนวทางในการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจในการตัดสินใจอย่าง
เหมาะสมตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักฯ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน   
(สห 7.1.4-1) รวมทั้งได้ใช้แนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะท างาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการจัดการความรู้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฯลฯ (สห 7.1.4-2) โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการแต่ละคณะประชุมวางแผน ตัดสินใจและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ตามภาระงานที่
คณะกรรมการรับผิดชอบ (สห 7.1.4-3) มีช่องทางสายตรงผู้บริหารผ่านเว็บไซด์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ใช้บริการทุกระดับ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน           
(สห 7.1.4-4) 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง ได้ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างาน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักหอสมุดฯ โดยบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในโครงการสัมมนาบุคลากรเรื่อง   
“จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร” เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัด
นครนายก (สห 7.1.5-1) นอกจากนี้ผู้บริหารส านักหอสมุดฯ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจ าปี (สห 7.1.5-2) และสนับสนุนให้บุคลากรมีแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล โดย
การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเองจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน        
(สห 7.1.5-3) รวมทั้งยังสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักฯ เข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและรับ
ฟังการบรรยายทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (สห 7.1.5-4) และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรเดินทางไป
ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
งานของส านักหอสมดุกลางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สห 7.1.5-5) 

6. ผู้บรหิารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงประโยชน์ของส านักฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารมีแผนยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการด าเนินงานที่น าไปสู่การปฏิบัติที่สามารถ
ตอบสนองเป้าหมายของส านักได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สห 7.1.6-1) มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง (สห 7.1.6-2) มีการน าระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานมาใช้ในการตัดสินใจ ติดตามผลสัมฤทธิ์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (สห 7.1.6-3) มี
การจัดท าตัวชี้วัดระดับบุคคลของส านักหอสมุดกลาง เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(สห 7.1.6-4) มีการพิจารณาความดี ความชอบ จากผลการปฏิบัติราชการโดยคณะกรรมการประเมินผลของ
ส านักหอสมุดกลาง (สห 7.1.6-5) และหน่วยงานในส านักหอสมุดกลาง มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง เป็นประจ าทุกเดือน (สห 7.1.6-6) และ
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มีการกระจายอ านาจการบริหารงานผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้งขึ้น (สห 7.1.6-7) เพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่องค์กรและผู้ใช้บริการจะได้รับ 

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของส านักหอสมุดกลางและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักหอสมุดกลาง มีการด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร (สห 7.1.7-1) เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานและใช้ในการวางแผนการบริหารงาน
ของส านักหอสมุดกลางในปีต่อไป  

จุดแข็ง : 
1. ผู้บริหารส านักหอสมุดกลางมีวิสัยทัศน์ สามารถบริหารจัดการส านักหอสมุดกลางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. ส านักหอสมุดกลาง มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ โดยมีคณะท างานในรูปคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ท าให้ส านักหอสมุดฯ มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 7.1.1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานในส านักหอสมุดกลางและ

การจัดให้มีคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2535 
สห 7.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  
สห 7.1.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางประจ าปี 2556 และ ปี 2557 
สห 7.1.1-4 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.2-1 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุด พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560 
สห 7.1.2-2 - แผนปฏิบัติงานประจ าปีของแต่ละหอสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2557 

- แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่รองรับแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
สห 7.1.2-3 ดัชนีชี้วัดรายบุคคล ของหอสมุด 3 วิทยาเขต และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห 7.1.2-4 โครงการสัมมนา เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร” เมื่อวันที่ 18 – 19 

ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
สห 7.1.2-5 - ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ของส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง วาระแจ้งเพ่ือทราบ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และคณะกรรมการชุดต่างๆ  
เดือนมิถุนายน 2556 – เดือนพฤษภาคม 2557 

สห 7.1.3-2 เอกสารตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.3-3 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สห 7.1.3-4 - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2556  ของหอสมุดแต่ละวิทยาเขต 

- รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 2556 
สห 7.1.3-5 Website งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.plan.lib.su.ac.th/ 
สห 7.1.4-1 ค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน  
สห 7.1.4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สห 7.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สห 7.1.4-4 เว็บไซด์สายตรงผู้บริหาร 
สห 7.1.5-1 ภาพถ่ายการสัมมนา เรื่อง “จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนพัฒนาบุคลากร” วันที่ 18 – 19 

ตุลาคม 2556 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
สห 7.1.5-2 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2557 
สห 7.1.5-3 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
สห 7.1.5-4 เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม ประชุม/สัมมนา ของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.5-5 โครงการศึกษาดูงานของส านักหอสมุดกลาง (ในและต่างประเทศ) 
สห 7.1.6-1 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจ าปี ส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.6-2 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา ส านักหอสมุดกลาง  
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 7.1.6-3 ระบบ MIS  ของมหาวิทยาลัย 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ของส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.6-4 ตัวชี้วัดระดับบุคคล ส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.6-5 ค าสั่งส านักหอสมุดกลางที่ 67/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติ

ราชการของส านักหอสมุดกลางและหน่วยงานในส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.1.6-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง วาระแจ้งเพ่ือทราบ 

เรื่อง รายงานการเงินและงบประมาณ 
สห 7.1.6-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สห 7.1.7.1 การประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการประจ า

ส านักหอสมุดกลาง  
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ตัวบ่งช้ี 7.2  : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลาง  

 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด  

 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 

 

5 มีการน าความรู้ที่ ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ    เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้    : 5 ข้อ    ผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย  
       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. การก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลาง 
มีค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 76/2555 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 (สห 7.2.1-1) แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบวางนโยบาย จัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่ง
จะน าส านักหอสมุดกลางไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคตทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร SULibKM Plan ประจ าปีงบประมาณ 2557  (สห 7.2.1-2) 
เมื่อเดือนธันวาคม 2556 โดยก าหนด โครงกำรกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ภายใต้โครงการการจัดการความรู้เพ่ือ
งานวิจัยสถาบัน ปี 2557  เพ่ือให้หน่วยงานย่อยภายในส านักหอสมุดกลาง ด าเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ที่ประชุม
คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้แต่ละหน่วยงานย่อยจัดการความรู้ได้เป็นการเฉพาะ ตามความต้องการด้วย  อีกทั้ง
เห็นชอบให้น าข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง บรรจุในเว็บไซต์ชองส านักหอสมุดกลาง
ด้วย (สห 7.2.1-3) 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

โครงการฯ ตามข้อ 1 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้มีมติให้ ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะการท างานตามพันธกิจหลักของหอสมุด เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
โดยจัดท าโครงงานจัดการความรู้เพ่ืองานวิจัยสถาบัน (สห 7.2.2–1) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

คณะกรรมการจัดการความรู้มีการด าเนินการแสวงหาข้อมูลเพ่ือสนับสนุนโครงการฯ ตามข้อ 1 และ
สนองโครงการการจัดการความรู้เพ่ืองานวิจัยสถาบันเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยได้จัดท าเค้าโครงเรื่องงานวิจัย บทที่ 1 - 3 และ
เครื่องมือวิจัยด้วยแล้ว (สห 7.2.3-1) ข้อมูลที่ได้จะน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน (บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย) โดยก าหนดให้คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง รวบรวมผลการด าเนินงาน 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและประกอบการท าวิจัยสถาบันต่อไป อีกทั้งหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตมีการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้แตกต่างกันไป (สห 7.2.3-2) ทั้งนี้ได้รายงานผลการด าเนินการในรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 เมษายน 2557 (สห 7.2.3-3) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 ทั้งที่ มีอยู่ ในตัวบุคคลและ 
แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ (Explicit Knowledge) ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 (สห 7.2.4-1)
และข้อ 3 (สห 7.2.4-2) 
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5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์ อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง  (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน 1) งานต่อเนื่องคือ ตัวชี้วัด
รายบุคคล (KPIs) (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) ปีงบประมาณ 2557 (สห 7.2.5-1) โดยมี 1) การทบทวนและ
พัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง และ 2) งานวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาการ
ให้บริการจองออนไลน์ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ยังคงก าหนดให้บันทึกการด าเนินงานที่
เป็นข้อขัดข้องหรือปัญหาเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป (สห 7.2.5-2) 

จุดแข็ง : 
 1. ผู้บริหารทุกระดับ มีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันให้ส านักหอสมุดกลาง เป็นสถาบันเรียนรู้ (องค์กร
การเรียนรู้) โดยการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายใต้ส านักหอสมุดกลาง มีการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management) อย่างจริงจัง โดยที่มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SULibKM  Plan) ประจ าปี และสนับสนุนให้เผยแพร่ความรู้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
 2. มีการน าความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้ามาศึกษาดูงาน ณ 
ส าน ักหอสม ุดกลาง  และหน ่วยงานใกล ้เ ค ีย งที ่เ ป ็น เคร ือข ่าย  ได้แก่  ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 1. หน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยงาน ควรด ารงการจัดการความรู้เฉพาะเรื่องของตนเองไว้ทุกปี 
 2. ส านักหอสมุดกลาง ควรมีการจัดการความรู้ในลักษณะงานวิจัยสถาบันเป็นประจ าทุกปี 
 3. ส านักหอสมุดกลาง ควรถ่ายทอดและก าหนดการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง 

จุดอ่อน : - 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : - 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 7.2.1-1 ค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 76/2555 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง 
สห 7.2.1-2 แผนการจัดการความรู้ในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2557 
สห 7.2.1-3 เว็บไซต์ การจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.lib.su.ac.th/km/ 
สห 7.2.2-1 เอกสารชุดเดียวกับ หมายเลข 7.2.1-2 
สห 7.2.3-1 เค้าโครงงานวิจัยบทที่ 1-3 และเครื่องมือ 
สห 7.2.3-2 กิจกรรมการจัดการความรู้ของ 3 หอสมุด 
สห 7.2.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้  ส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/ 2557 
สห 7.2.4-1 เอกสารชุดเดียวกับ สห 7.2.3-1 
สห 7.2.4-2 เอกสารชุดเดียวกับ สห 7.2.1-3 
สห 7.2.5-1 ตัวชี้วัดรายบุคคล ปีงบประมาณ 2557 
สห 7.2.5-2 งานวิจัย สถาบัน เรื่อง การศึกษาการให้บริการจองออนไลน์ ส านักหอสมุดกลาง 
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ตัวบ่งช้ี  7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส านัก
หอสมุดกลาง และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 

  

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 5 ข้อ   ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย 
             ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
ส านักหอสมุดกลาง ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

จัดท าร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561 (สห 7.3.1-1) มีการ
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (สห 7.3.1-2) ของส านักหอสมุด
กลาง เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแผนระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (สห 7.3.1-3) ให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทของมหาวิทยาลัย  

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของส านักหอสมุดกลาง และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ส านักหอสมุดกลาง ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน จาก
ระบบฐานข้อมูลเรียกว่า MIS (Management Information System) ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบ
งบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบบุคลากร ระบบฐานข้อมูลโครงการจ่ายตรง ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา  
ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นต้น (สห 7.3.2-1) เพ่ือรองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ส านัก
หอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ก าลังด าเนินการจัดท า  e-Office 
คือ ระบบการลาของบุคลากร (สห 7.3.2-2) รวมทั้งก าลังจัดท าปฏิทินส าหรับผู้บริหาร (สห 7.3.2-3) โดยผู้เข้าใช้
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าหอสมุด หัวหน้าหอจดหมายเหตุ เลขานุการส านัก 
ผู้ช่วยเลขานุการส านัก เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของส านักหอสมุดกลาง 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      

(สห 7.3.3-1) 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงด าเนินการโดยศูนย์

คอมพิวเตอร์ (สห 7.3.4-1) 

  5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง โดยจัดท า SAR แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ซึ่งเป็น
ระบบฐานข้อมูลกลางของ สกอ. มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก (สห.7.3.5-1) 

จุดแข็ง: 
 1. มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ในการวางแผน 
ด าเนินการตามแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ 
 2. ใช้ระบบสารสนเทศร่วมกับของมหาวิทยาลัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 - สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการของส านัก
หอสมุดกลาง 
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จุดอ่อน : 
 - การจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการตัดสินใจของส านักหอสมุดกลางอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 - เร่งรัดการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการตัดสินใจของส านักหอสมุดกลาง 
ให้แล้วเสร็จ 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 7.3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 3.1 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557-2561 

สห 7.3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
สห 7.3.1-3 แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2560 
สห 7.3.2-1 ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
สห 7.3.2-2 ระบบ e-Office ของส านักหอสมุด 

- ระบบการลาของบุคลากร 
 

สห 7.3.2-3 ปฏิทินผู้บริหาร โดยการใช้ Google for education 
สห 7.3.3-1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย 
สห 7.3.4-1 การน าผลการประเมินความพึงพอใจฯ มาปรับปรุง ของมหาวิทยาลัย 
สห 7.3.5-1 การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก (สกอ.) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 2  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 3

หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 5  

ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 

ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีรอง
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านัก
หอสมุดกลางร่วมเป็นคณะกรรมการ 

  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3  ด้าน คือ 
(อย่างน้อย 3 ด้าน) 

1. ด้านยุทธศาสตร์ 

2. ด้านนโยบาย 

3. ด้านการปฏิบัติงาน 

  

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 

  

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน   

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

  

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : 3 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 6 ข้อ   ผลการด าเนินงาน  บรรลุเป้าหมาย 

             ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป   : 6 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงโดยมีหัวหน้าหอสมุดสาขา         

วังท่าพระ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของส านักหอสมุดกลางร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท าหน้าที่ในการวางแผน 

ด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นประธาน (สห 7.4.1-1) ส่วน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยตัวแทนจากส านักงานเลขานุการ และหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตได้แก่ 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (สห 7.4.1-2) 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหอสมุดแต่ละวิทยาเขตแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
ให้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยให้ระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
จาก 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
           ความเสี่ยงที่ 1  ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
           ความเสี่ยงที่ 2  ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของส านักหอสมุดกลาง 
           ความเสี่ยงที่ 3  ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
           ความเสี่ยงที่ 4  ด้านการปฏิบัติงาน 
           ความเสี่ยงที่ 5  ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
           ความเสี่ยงที่ 6  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 หอสมุดสาขา วังท่าพระและหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการประชุมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน (สห 7.4.2-1 / สห 7.4.2-2) 
 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านยุทธศาสตร์ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (สห 7.4.2-3) 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2   
 เมื่อท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในข้อ 2 แล้ว หอสมุดแต่ละ
วิทยาเขตได้ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูง พร้อมทั้งจัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปบริหารจัดการได้ดังนี้ 

 หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
 ความเสี่ยงที่ 1 ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  1.1 การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของหน่วยงานและของผู้ใช้บริการ  
  1.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  1.3 เกิดอัคคีภัย 
 ความเสี่ยงที่ 3 ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา (สห 7.4.3-1) 
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 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
  ความเสี่ยงที่ 1 ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
   1.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากได้รับจัดสรรให้ใช้เงินรายได้นอก
งบประมาณระยะแรก 40 % ของเงินรายได้ท้ังหมด  
  1.2 มีฝุ่นละอองภายในอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เนื่องมาจากการปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 

  1.3 ทรพัย์สินของหน่วยงานและของผู้ใช้บริการสูญหาย 
  1.4 ทางหนีไฟอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีเฉพาะชั้นที่ 2-5 ไม่สามารถลงมาถึงชั้นที่ 1 ได้ 

  1.5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
  ความเสี่ยงที่ 5 ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล 
  5.1 บุคลากรใหม่ที่ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้ายขาดทักษะ ความช านาญและ
ความรู้เฉพาะทาง (สห 7.4.3-2) 
 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  ความเสี่ยงที่ 1 ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)  

 1.1 แมลงและสัตว์รบกวน (ปลวก/หนู) 
 1.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

  1.3 ความเสื่อมของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการไม่รองรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ 
  1.4 การเกิดอัคคีภัย 
  1.5 ความเสื่อมของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ / อุปกรณ์ไฟฟ้า / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาก
การใช้งาน (สห 7.4.3-3)  

 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและด าเนินการตามแผน 
 หอสมุดแต่ละวิทยาเขตจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ส่งให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานฯ ได้น าแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหอสมุดแจ้งที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลางเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน (สห 7.4.4-1) และ
น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลางเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผน (สห 7.4.4-2) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยน าแผนความ
เสี่ยงของแต่ละหอสมุดมารวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งจัดท ารูปเล่มแผน
บริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2557 (สห 7.4.4-3) และท าการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยงส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 (สห 7.4.4-4) เพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม
บริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุดกลางให้เป็นไปตามแผนต่อไป 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยสรุปการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557) ของหอสมุดแต่ละวิทยาเขต    
(สห 7.4.5-1) พร้อมทั้งน าผลการด าเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางเพ่ือพิจารณา
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ (สห 7.4.5-2) 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้น าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
ส านักหอสมุดกลาง (สห 7.4.6.-1) มาจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็น
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป (สห 7.4.6.-2 / สห 7.4.6.-3) 

จุดแข็ง :     
 - มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ หอสมุด 
สาขาวังท่าพระ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท าหน้าที่ในการ
วางแผน ด าเนินการตามแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :    
 - ควรมีบุคลากรจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

จุดอ่อน :    
           1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงคงเหลือของความเสี่ยงที่น ามา
ด าเนินการ 
 2. ในการวิเคราะห์และประเมินโอกาส และผลกระทบความเสี่ยงพบว่าบางหน่วยงานมีความเสี่ยงสูง
เหลืออยู่ 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน :    
 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงคงเหลือของความเสี่ยงที่น ามา
ด าเนินการ 
           2. หน่วยงานควรน าความเสี่ยงสูงที่เหลืออยู่มาบริหารจัดการในปีถัดไป 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 7.4.1-1 ค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 48/2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 แก้ไขค าสั่งเฉพาะราย 
สห 7.4.1-2 ค าสั่งส านักหอสมุดกลาง ที่ 74/2555 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
สห 7.4.2-1 รายงานการประชุมบุคลากรหอสมุดสาขา วังท่าพระ ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 10 มกราคม 2557 วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 
สห 7.4.2-2 รายงานการประชุมบุคลากร หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 17 มกราคม 2557 วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา 
สห 7.4.2-3 บันทึกข้อความเรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 
สห 7.4.3-1 บันทึกข้อความเรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงหอสมุดสาขา วังท่าพระ 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 
สห 7.4.3-2 บันทึกข้อความเรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 

ลงวันที่ 17 มกราคม 2557 
สห 7.4.3-3 บันทึกข้อความเรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 
สห 7.4.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2557  

วันที่ 29 มกราคม 2557 วาระท่ี 2.5 หน้า 7 
สห 7.4.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2557  

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
สห 7.4.4-3 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

สห 7.4.4-4 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 

สห 7.4.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557 

สห 7.4.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2556  
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 

สห 7.4.6.-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1/2557  
วันที่ 27 มีนาคม 2557 

สห 7.4.6.-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2557  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 

สห 7.4.6.-3 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2557  
ส านักหอสมุดกลาง 
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องค์ประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน   

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผน การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

3 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาส านักหอสมุดกลางและบุคลากร 

  

4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  

5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของส านักหอสมุดกลาง อย่างต่อเนื่อง 

  

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

  

7 ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  5 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน     : 3 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 7 ข้อ   เกณฑ์การประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 7 ข้อ   ระดับผลการด าเนินงาน   บรรลุเป้าหมาย 
                            ไม่บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายในปีต่อไป   : 7 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน   : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
ส านักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน และ

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ก าหนดชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ส านักหอสมุดกลางมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556-2560 (สห 8.1.1-1) โดยจะ
พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ส านักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  ซึ่งก าหนดชัดเจน
ถึงที่มาของเงินทุนโดยมาจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ซึ่งเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับ
หนังสือ  ในปีงบประมาณ 2557 ส านักหอสมุดกลาง ได้ท าโครงการจัดหาทุนมาสนับสนุนงบประมาณ โดยท าของ
ที่ระลึกจ าหน่ายเป็นภาพศิลปะของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห 8.1.2-1) ในการจัดท าค า
ของบประมาณประจ าปี ส านักหอสมุดกลาง จะให้ทุกหน่วยงานเสนอความต้องการขึ้นมา พิจารณาจัดสรรเงิน
ตามโครงการและแผนการปฏิบัติงาน (สห 8.1.2-2) โดยงบประมาณทั้งหมดจะอยู่ในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาส านัก
หอสมุดกลางและบุคลากร 

ส านักหอสมุดกลาง มีการวางแผนและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท า
แผนและรายงานผลให้ที่ประชุมประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการส านัก
หอสมุดกลางให้รับทราบ มีการวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (สห 8.1.3-1) 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ส านักหอสมุดกลาง มีการจัดท ารายงานการเงินเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง (สห 8.1.4-1)  
ทุกเดือน  อีกทั้งยังได้น ารายงานการเงินเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลาง และที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  (สห 8.1.4-2 / สห 8.1.4-3) 

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
และความม่ันคงของ ส านักหอสมุดกลาง อย่างต่อเนื่อง 

ส านักหอสมุดกลาง จัดท ารายงานการใช้เงินงบประมาณเสนอผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง และ
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณากรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ เพ่ือผู้บังคับบัญชาจะได้น าไปวิเคราะห์ต่อไป (สห 8.1.5-1) 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

ส านักหอสมุดกลาง ได้รับการตรวจสอบงบการเงินจากส านักตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายนอก และได้รับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายใน (สห 8.1.6-1) เพ่ือติดตามการใช้เงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

7. ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ส านักหอสมุดกลาง มีระบบสารสนเทศและการรายงานผลการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ติดตามการ
ใช้จ่ายเงิน เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ (สห 8.1.7-1) โดยผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง (สห 8.1.7-2) 

จุดแข็ง : 
 ส านักหอสมุดกลางมีแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงิน ท าให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  นอกจากนี้แหล่งที่มาของเงินรายได้ซึ่งเป็นของหน่วยงานเอง เป็นแหล่งที่แน่นอน 
ท าให้สามารถก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดอ่อน : 
1. ส านักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ โดยพันธกิจของส านักฯ มีโอกาสน้อยที่จะแสวงหา

รายได้มาสนับสนุนในกรณีที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ  
2. แหล่งที่มาของงบประมาณรายได้ ขึ้นกับจ านวนหัวนักศึกษาแต่ละคณะวิชา ซึ่งไม่มีความแน่นอนจึง

อยู่นอกเหนือการควบคุมของส านักหอสมุดกลาง 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับส านักหอสมุดกลาง โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน

เพ่ิมมากข้ึน 
2. คณะวิชาการควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดโดยสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือสมทบในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สห 8.1.1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2556 - 2560 ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สห 8.1.2-1 โครงการจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาส านักหอสมุดกลาง 
สห 8.1.2-2 ค าของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สห 8.1.3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2557 
สห 8.1.3-2 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
สห 8.1.4-1 รายงานการเงินเสนอต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
สห 8.1.4-2 รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
สห 8.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
สห 8.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 
สห 8.1.6-1 บันทึกแจ้งการเข้าตรวจสอบ เงินทดรองราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
สห 8.1.7-1 รายงานการใช้จ่ายเงินของส านักหอสมุดกลางจากระบบ  MIS  ของมหาวิทยาลัย 

สห 8.1.7-2 รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2557 
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องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
เกณฑ์การประเมิน :      

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 9 ข้อ 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

2 
มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการและผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

  

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   

4 

มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน   
ประกอบด้วย 

1. การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ  
    คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
3. การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาของส านักหอสมุดกลาง 

  

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน   

6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

7 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

  

8 
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9 
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : 7 ข้อ     เกณฑ์ประเมิน  : 4 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    : 9 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปี      : 9 ข้อ      ผลการด าเนินงาน   บรรลเุป้าหมาย 

    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 9 ข้อ   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส านักหอสมุดกลาง มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผ่านกลไกการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ (สห 9.1.1-1) ท าหน้าที่ในการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ              
(สห 9.1.1-2) ที่ยึดแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี แผน
ด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักหอสมุดกลาง (สห 9.1.1-3) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักหอสมุดกลาง   

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการและผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

ส านักหอสมุดกลางได้มีการประกาศใช้นโยบายคุณภาพ (สห 9.1.2-1) และได้ให้ความส าคัญกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพและวิจัยสถาบัน (สห 9.1.2-2) และมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเป็นประจ าทุกเดือน (สห 9.1.2-3) เพ่ือติดตามการด าเนินกิจกรรมและการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเผยแพร่กิจกรรมและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพใน Website ส านักหอสมุดกลาง (สห 9.1.2-4) เพ่ือให้ผู้สนใจภายในหน่วยงานได้
รับทราบความคืบหน้าของการด าเนินการประกันคุณภาพ  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของส านักหอสมุดกลาง 
ส านักหอสมุดกลาง มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามพันธกิจของหน่วยงานโดยได้ด าเนินการน าตัวบ่งชี้

คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จ านวน 5 ตัวบ่งชี้
(สห 9.1.3-1) ได้แก่ 1) จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2) จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 4) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน และ 5) ระดับความส าเร็จของการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน มา
ใช้ในการวัดคุณภาพของการให้บริการห้องสมุด 

 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดกลาง 

ส านักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการควบคุม ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (สห 9.1.4-1) จัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ           
(สห 9.1.4-2) เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมินตนเอง และทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณาและขอข้อเสนอแนะ
(สห 9.1.4-3) เพ่ือน าไปจัดท าแผนและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดกลางในปีต่อไป 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
ส านักหอสมุดกลาง ได้น าผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
(สห 9.1.5-1) นอกจากนี้ยังได้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมส านักหอสมุดกลางประจ าเดือน เพ่ือขอ
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ความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดแผนการท างานเพ่ือปรับปรุงการท างานด้านประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลางต่อไป (สห 9.1.5-2) 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักหอสมุดกลาง ได้จัดท าระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยได้จัดท าเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการประกันคุณภาพการศึกษา     
(สห 9.1.6-1) ที่บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งได้เผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสมุดกลางด้วย อีกทั้งยังได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก็บอยู่ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสะดวก
ในการค้นหา รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร (สห 9.1.6-2) 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

ส านักหอสมุดกลาง ได้มีการด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการ
ด าเนินการของส านักหอสมุด โดยการจัดท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (นักศึกษา คณาจารย์ 
ผู้บริหาร และบุคลากรภายนอก) ในการใช้บริการของส านักหอสมุด เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการต่อไป (สห 9.1.7-1) นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความต้องการของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ต่อการใช้ฐานข้อมูลในระบบสากล (สห 9.1.7-2) ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง ได้ตรงเป้าหมาย รวมทั้งได้พัฒนางานบริการของส านัก
หอสมุดกลางต่อไป  

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ส านักหอสมุดกลาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการไปศึกษาดูงาน
เพ่ิมประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2) ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) ส านักวิทยบริการ 
(ส านักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (สห 9.1.8-1) 4) หอสมุดศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ 5) ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (สห 9.1.8-2) นอกจากนี้ ตัวแทนส านักหอสมุดกลางได้เข้าร่วมโครงการ “Share & Learn : 
QA (Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันตก” ใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา (สห 9.1.8-3)  มีการลงนามความร่วมมือ
กับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
ตะวันตก (สห. 9.1.8.4) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลด้านการด าเนินงานและการประกันคุณภาพและ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ส านักหอสมุดกลาง ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
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พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ (สห 9.1.9-1) เพ่ือน าความรู้
ที่ได้มาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดต่อไป นอกจากนี้ ยังก าลังด าเนินการจัดท าโครงร่าง
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักหอสมุดกลาง (สห 9.1.9-2) เพ่ือหาแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักหอสุมดกลาง โดยการเปรียบเทียบระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุดแข็ง : 
1. ส านักหอสมุดกลางมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดแผนการท างานเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน  

2. ส านักหอสมุดกลางมีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งได้ร่วมกันจัดท าตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจที่ชัดเจน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  
 - น าตัวบ่งชี้คุณภาพของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยภูมิภาคซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจที่
ชัดเจน มาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางเพ่ิมข้ึน  

จุดอ่อน :  
 - อยู่ในระหว่างก าลังด าเนินการจัดท าโครงร่างการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน : 
 - เร่งให้งานวิจัยส าเร็จโดยเร็ว เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงการท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 9.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
สห 9.1.1-2 คู่มือคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง  
สห 9.1.1-3 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
สห 9.1.2-1 ประกาศนโยบายคุณภาพ 
สห 9.1.2-2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานผู้อ านวยการ  
สห 9.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าเดือน 

สห 9.1.2-4 หน้าเว็บไซต์การประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง
http://www.lib.su.ac.th/clib2/index.php?option=com_content&view=article&id
=67&Itemid=112 

สห 9.1.3-1 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของ PULINET ในองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 5 
สห 9.1.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สห 9.1.4-2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ส านักหอสมุดกลาง 
- หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
- หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
- หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สห 9.1.4-3 รายงานการประชุมกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 

สห 9.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
สห 9.1.5-2 รายงานการประชุมส านักหอสมุดกลางประจ าเดือน 
สห 9.1.6-1 หน้าเว็บไซต์การประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง 

http://www.lib.su.ac.th/clib2/index.php?option=com_content&view=article&id
=67&Itemid=112 

สห 9.1.6-2 ระบบการเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ 
สห 9.1.7-1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการส านักหอสมุดกลาง และผลสรุปการประเมิน 
สห 9.1.7.2 แบบสอบถามความต้องการใช้ฐานข้อมูล และการสรุปผล (ของบุคลากร และนักศึกษา) 
สห 9.1.8-1 รายงานผลการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สห 9.1.8-2 รายงานผลการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา หอสมุดศิริราช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สห 9.1.8-3 การเข้าร่วมโครงการ “Share & Learn: QA (Quality Assurance)  
สห 9.1.8-4 เอกสารการลงนามความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยภูมิภาคตะวันตก 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห 9.1.9-1 การเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เพ่ือแสวงหา Best Practice ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 
สห 9.1.9-2 โครงร่างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักหอสมุด

กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทท่ี 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตาราง ส. 1  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1   5 / 1 = 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2   5 / 1 = 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5    

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 4 ข้อ 4 ข้อ 4 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5   10 / 2 = 5.00 
องค์ประกอบท่ี 7    

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 7   20 / 4 = 5.00 
องค์ประกอบท่ี 8    

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 8   5 / 1 = 5.00 
องค์ประกอบท่ี 9    

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
ค่าเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 9   5 / 1 = 5.00 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

  50/10 = 5 
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ตาราง ส. 2  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตามเกณฑ์ สกอ.) 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยประเมนิ ผลการ
ประเมิน 

 
ปัจจัยน าเข้า 

(I) 

กระบวนการ 

(P) 
ผลผลิต 

(O) 
คะแนนรวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2.  การผลิตบณัฑติ (2.5) 5.00 -        - 5.00 ดีมาก 

3.  กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา - - - -  

4.  การวิจัย - - - -  

5.  การบริการวิชาการแกส่ังคม  - 5.00  5.00 ดีมาก 

6.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - -  

7.  การบรหิารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก -   
 

 0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50 การท างานระดับดี 
 4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตาราง ส. 3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า 
(I) 

กระบวนการ 
(P) 

ผลผลิตหรอืผลลัพธ์ 
(O) 

รวม 

1. มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต - - - - - 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา   

 
  

 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ฯ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก -   

 



     รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   หน้า  130 
                                                                                          ส านักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยศลิปากร   
 

 

ตาราง ส. 4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตามเกณฑ์ สกอ.) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชีด้้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

(I) 

ตัวบ่งชี ้
ด้านกระบวนการ 

(P) 

ตัวบ่งชีด้้าผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

(O) 
รวม 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - 
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ตาราง ส. 5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนน 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชีด้้าน 
ปัจจัยน าเข้า 

(I) 

ตัวบ่งชี ้
ด้านกระบวนการ 

(P) 

ตัวบ่งชีด้้าผลผลิต
หรือผลลัพธ์ 

(O) 
รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

     

  (1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
  (2) ด้านวิชาการ - - - - - 
  (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
  (4) ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 1 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

     

  (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - - - - 
  (2) ด้านการวิจัย - - - - - 
  (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

  (4) ด้านการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - 
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 - 5.00  5.00 ดีมาก 
เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ทุกมาตรฐาน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก  
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ทิศทางการพัฒนา 
1. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

  ส านักหอสมุดกลาง มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วน ดังนี้ 

ตารางท่ี 23 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. พัฒนาการให้บริการเป็นห้องสมุดออนไลน์ (e-library)        
2. เพิ่มช่องทางในการให้บริการทางเครือข่าย และทาง 

Mobile Phone 
 1 1 1 1 1 

3. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บรกิารทุกป ี  1 1 1 1 1 
4. จัดท าบริการเชิงรุกตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  3 3 3 3 3 
5. น าระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านบริหารจัดการ  - 1 1 1 1 
6. พัฒนาให้เกิดงานวิจัยจากงานประจ า (R2R)  1 1 1 1 1 

 

2. แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตารางท่ี 24 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. พัฒนาการให้บริการเป็น
ห้องสมุดออนไลน ์
(e-library)  

แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ  

ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้  
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

 

2. เพิ่มช่องทางในการให้บริการ
ทางเครือข่าย และทาง Mobile 
Phone 

มอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศ
และประชาสัมพันธด์ าเนินการ 

  

3. ส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทุกป ี

มอบหมายงานประกันคณุภาพด าเนินการ   

4. จัดท าบริการเชิงรุกตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

มอบหมายให้หอสมุด 3 วิทยาเขต และหอ
จดหมายเหตฯุ จัดท าเป็นตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติงาน 

  

5. น าระบบสารสนเทศมาใช้กับ
งานด้านบริหารจัดการ 

มอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศ
และประชาสัมพันธด์ าเนินการ 

ประสานงานกับส านักงาน
ผู้อ านวยการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

6. พัฒนาให้เกิดงานวิจัยจากงาน
ประจ า (R2R) 

ให้ความรู้ด้านการท าวิจัย และเสรมิ
แรงจูงใจในการท าผลงานวิจัยจากงาน
ประจ า 

ประสานงานกับงานแต่ละฝ่าย
จัดท าผลการวิจัยจากงาน
ประจ า 
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ภาคผนวก 
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  

 

อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์   วิรุฬห์เพชร กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์     ธรรมรุ่งเรือง กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ กรรมการ 
นางกาญจนา สุคนธมณี กรรมการ 
นางจรินทร์  คิดหมาย กรรมการ 
นางกาญจนา  บุญวัฒนะกุล เลขานุการ 
นางอาทิตา  นกอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

               
             คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 

อาจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ  
ส านักหอสมุดกลาง  ประธานกรรมการ 
นางเอกอนงค ์ ดวงจักร์ กรรมการ 
นางสาวสุภมาศ      ศรีโนนม่วง กรรมการ 
นางพัชรี               เวชการ กรรมการ 
นางจันทร์ฉาย        แสงทองศร ี กรรมการ 
นางสาวอินทรา       อินทร์ตามา กรรมการ 
นางสาวภาษิณี        ปานน้อย  กรรมการ 
นางณัชชา    มณีวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรประจ าปีการศึกษา 2556 

วันจันทร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2557 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
09.00-09.30 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและ

รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลาง 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

09.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการ
ประเมิน 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.00-10.15 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.15-12.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน ฝ่าย/ งาน ส านักหอสมุดกลาง 
15.00-15.15 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 

หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
15.15-16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมิน

และให้ข้อเสนอแนะ 
ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

 
          หมายเหตุ - ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ 

 

 




