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ค าน า 
 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรฉบับนี้ เป็นสรุปผลการด าเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2560 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 2561 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักหอสมุดกลาง โดยมี
หน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส านักงานส านักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวัง       
สนามจันทร์  หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งได้ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบคุณภาพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รายงานผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของส านักหอสมุดกลาง 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
การจัดการความรู้ และบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการท างาน
และการให้บริการของส านักหอสมุดกลาง จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย
จะน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
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   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

บทสรุปผู้บริหาร  

ในปีการศึกษา 2560 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน และรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่สอดคล้ องกับบทบาทและ
หน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ มีข้อสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการส ารวจความต้องการของชุมชน มีแผนการบริการ

วิชาการสู่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560  มีการด าเนินงานตามแผน 100 % โดยมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมการบริการวิชาการ จ านวน 15 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการแบบให้เปล่าทุกโครงการ มีการประเมินผล
โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2560 และมีรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2561 
คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ ในโครงการต่าง ๆ และให้จัดโครงการ
แนะน าการเขียนอ้างอิงแก่นักศึกษาและผู้สนใจ จึงมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งาน 
EndNote  และยังมีโครงการ อ่ืนๆ ที่ด าเนินการตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน มีโครงการที่ได้ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 3 
โครงการ คือ 1) โครงการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิต
เลอค่าสถาพรเคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์” เป็นโครงการที่หอจดหมายเหตุฯ จัดท าร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เพ่ือเผยแพร่ประวัติผลงาน
และร าลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อวงการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัยศิลปากร  2) โครงการการจัดงานวัน
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสานรังสรรค์ศิลป์มรดกไทย โดยจัดนิทรรศการ “พระราช
กรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : สามัคคีสร้างชาติ” เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  3) 
โครงการจัดงานวันคล้ายวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ “กึ่งศตวรรษ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์” เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญและเกิดความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสืบสานและ      
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม เช่น  การบรรยายพิเศษ และการจัดแสดง
นิทรรศการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย คือ โครงการ Library 
for All เป็นกิจกรรมจัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบริการมุมหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการลงทุนได้รับรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุนและการออม และ
โครงการที่มีความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐม คือ โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  6 จัดท าขึ้นระหว่า งหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมมือกับจังหวัดนครปฐม ในงานครบรอบ “111 ปี ร าลึก...พระราชวังสนามจันทร์” 
เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็นที่ประจักษ์อย่าง
กว้างขวางและเพ่ือให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น   
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   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ          
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 ที่มาจากการ
ท า SWOT Analysis ทั้งยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 ท่านมาวิพากษ์ยุทธศาสตร์ โดยส านักหอสมุด
กลางได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
หอสมุดกลาง  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานใน
สังกัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มีโครงการมีการ
ประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านเพ่ือเสริมสร้างการ
บริหารจ านวน 3 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการความรู้ และ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา  

ด้านการบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลางมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ในการ
วางแผน ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินความเสี่ยง  มีแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยและระดับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานของส านักหอสมุดกลาง มีการทบทวน
และปรับปรุงแผนความเสี่ยง เมื่อมีการด าเนินงานครบ 6 เดือน เพ่ือ ให้สอดคล้องกับแผนความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 และมี
การน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก มาจัดโครงการเพ่ือลดความเสี่ยงจ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการให้ความรู้ระเบียบการเงินและระเบียบพัสดุกับงานห้องสมุด และโครงการให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับ
งานห้องสมุด ร่วมกับส านักงานส านักหอสมุดกลาง มีการรายงานประเมินผลโครงการต่อคณะกรรมการส านัก
หอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป 

 ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ส านักหอสมุดกลางบริหารงานโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล 
10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) หลักความเสมอภาค (Equity) และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) เช่น มีการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ มีการประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี
ของส านักหอสมุดกลาง เพื่อน าผลมาปรับปรุงการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยผ่าน
การประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลางซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมเป็น
กรรมการ มีการมอบหมายอ านาจการตัดสินใจในการด าเนินงานเฉพาะกิจ ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด   
ต่าง ๆ เช่น  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ   เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานที่
วางไว้  มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพ
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความโปร่งใส
โดยใช้การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการด าเนินการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เป็นไป
ตามข้ันตอน กฎและระเบียบทางด้านการเงินและพัสดุ เป็นต้น 
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 ด้านการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลางมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ ท าหน้าที่วางแผนการ
จัดการความรู้ ก าหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ มีการจัดการความรู้ 
จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ SULib KM Day 2017 และ 2) โครงการ การจัดการข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งข้อมูลความรู้จะถูกรวบรวมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและน าเผยแพร่ในฐานความรู้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บนเว็บไซต์ http://www.l.su.ac.th/kb เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางส าหรับการจัดการความรู้ของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง นอกจากการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลางแล้ว ในแต่ละหอสมุด
จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายหัวข้อรูปแบบต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน การเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการท างานหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  โดย หอสมุดสาขา วังท่าพระ มี Story 
Telling @THA Pra SU บนเว็บไซต์ http://www.resource.lib.su.ac.th/ks/หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
มี SNC Library Blog บนเว็บไซต์ http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ส านักงานส านักหอสมุดกลางและหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนเว็บไซต์ http://l.su.ac.th/kb ในปีงบประมาณ 2560 ส านักหอสมุดกลาง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดินจากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ด าเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
จัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 งานวิจัยได้เสร็จสิ้นและน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง  
 ด้านการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ของส านักหอสมุดกลาง ส านักหอสมุดกลางได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประกอบกับคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักหอสมุดกลาง ได้จัดท าคู่มือเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มห าวิท ยาลั ยศิ ลป ากร พ .ศ .2560  – 2565  เสร็ จ เรียบ ร้ อยแล้ ว  ส านั กหอสมุ ดกลาง จึ ง ได้ ยุ บ 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักหอสมุดกลาง และมอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร ไว้ที่
ส านักงานส านักหอสมุดกลางท าหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง รวมทั้งก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าสู่การปรับปรุงแผนในปีต่อไป โดยยึดตาม
แนวทางของการวิจัยและคู่มือเส้นทางการฝึกอบรมฯ นอกจากนี้มีการด าเนินการให้บุคลากรแต่ละคนจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ปีละ 2 ครั้ง (ตามรอบการประเมิน) มี
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 1) โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เรื่อง “นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อวันที่ 4 - 5 
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และโรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี  2) โครงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นวิทยากร นอกจากนี้ได้จัดโครงการร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักหอสมุดกลาง จ านวน 2 
โครงการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง ได้แก่ 1) โครงการให้

http://www.l.su.ac.th/kb
http://www.resource.lib.su.ac.th/ks/
http://l.su.ac.th/kb
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ความรู้ระเบียบการเงินและระเบียบพัสดุกับงานห้องสมุดปี 2560 และ 2) โครงการความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับ
งานห้องสมุด    

ด้านการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ส านักหอสมุดกลาง มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ  
ท าหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับ และติดตามการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีแผนการด าเนินการประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีการด าเนินงาน
ตามแผนมีการน าหลักการบริหารคุณภาพระบบ PDCA ของเดมมิ่ง มาใช้ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลางเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 6  ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร โดยได้

ด าเนินการให้บริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บริการอ่ืนๆ ให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้โดยการสืบค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บริการ e-Book, e-Journal บริการ
ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลจุลสาร วิทยานิพนธ์ออนไลน์ บริการต่ออายุการยืมหนังสือ เป็นต้น มีการ
อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ใช้บริการ มีการบริการอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการผ่าน
ทางเข้า-ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ และจัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ผลข้อมูล  
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายไว้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ  
การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งมีการปรับปรุงสภาพทางกายภาพเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการเชิงรุก และบริการอิเล็กทรอนิกส์แก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวก ความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
ทันท่วงที ในการด าเนินการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนดังกล่าว ส านักหอสมุดกลาง มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการท าวิจัย เรื่อง ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการ
ท างานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ผลการประเมินตนเอง 
จากการประเมินตนเอง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และภารกิจ

สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.85) โดยมี 
จุดเด่นของการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทุกองค์ประกอบมีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผน และมีการประเมินผล
หลังจากด าเนิน โครงการ/กิจกรรม 

2. มีการน าเสนอผลการประเมินเพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการ 

3. มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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จุดที่ควรพัฒนา มีดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินผลตามความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบ

ทุกโครงการ   
2. การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการเชิงรุกและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ยังด า เนินการได้ไม่

ครบทุกบริการ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. น าวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ิมเติมในตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือใช้ในการประเมินผล
โครงการ 

2. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการเชิงรุกและบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้
ครอบคลุมทุกบริการ  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ประวัติความเป็นมา 
  1.1  ข้อมูลทั่วไป 
  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบัน ส านักหอสมุดกลาง มีหน่วยงานในสังกัด รวม
ทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา  วังท่าพระ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี Website ที่สามารถ
สืบค้นรายละเอียด ได้ดังนี้ 
          ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร : Central Library , Silpakorn University 
          เว็บไซต์ http://www.l.su.ac.th 
 
รายละเอียดการให้บริการ 
ส านักงานเลขาฯ : e-mail : su-lib@su.ac.th เวลาท าการ 

- วังท่าพระ วันจันทร์ – วันศุกร์              08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 

- พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม วันจันทร์ – วันศุกร์              08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ : e-mail : thp-lib@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์  08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ 
  

 

 

 

 

 

http://www.l.su.ac.th/
mailto:su-lib@su.ac.th
mailto:thp-lib@su.ac.th
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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : e-mail : lib-sus@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 22.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์         ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                    ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์              ปิดบริการ 
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

 วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 19.00 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10.00 น. - 19.00 น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                    ปิดบริการ 
 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : e-mail : sup-lib@su.ac.th 
เวลาท าการ  
ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) ระหว่างปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 21.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น. 
วันเสาร์และวันอาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                     ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์                     ปิดบริการ 
 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร : e-mail : kaewwilai_w@su.ac.th 

เวลาท าการ  
วันจันทร์ –วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.   
วันเสาร์และวันอาทิตย์           ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์                ปิดบริการ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skanchan@su.ac.th
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1.2 ที่ตั้ง 

ส านักงานเลขานุการ  
ส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
 

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

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

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  

 

6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000  
โทรศัพท์/โทรสาร : 034-255-092  
e-mail : lib-sus@su.ac.th 
ฝ่ายบริการ : 034-253-910-17 ต่อ 22723,22724 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
 

อาคารวิทยบริการ 1 หมู่ 3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  
ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
76120  
โทรศัพท์ 032-594-043-50 ต่อ , 41555 
โทรศัพท์ / โทรสาร 032-594-040  
e-mail : sup-lib@su.ac.th 
ฝ่ายบริการ : 032-594-043-50 ต่อ 41550 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 5 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
6 ถนนราชมรรคาใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000  
โทรศัพท์ : 034-270-222-42 ต่อ 21360 
โทรสาร : 034-270-607  
e-mail : kaewwilai_w@su.ac.th 
 
 

mailto:su-lib@su.ac.th
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1.3 ประวัติและพัฒนาการ 

พ.ศ. 2507 

 

ส านักหอสมุดกลาง เริ่มต้นจากหอสมุด (วังท่า
พระ)  ซึ่งมีฐานะเป็น แผนกห้องสมุด สังกัด
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตั้ งอยู่ ใน
อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิ ล ป ากร  วั งท่ าพ ระ  บ ริ เวณ ด้ าน ห ลั ง
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพ้ืนที่
ให้บริการประมาณ 50 ตารางเมตร 

พ.ศ. 2517  ก่อสร้างอาคารหอสมุด (วังท่าพระ) เป็น
อาคารเอกเทศ 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นบน และชั้น
ใต้ดิน มีพ้ืนที่ 1,386 ตารางเมตร 

 

พ.ศ. 2519  

 

 

 

 

ก่อสร้างอาคารหอสมุด (พระราชวังสนาม
จันทร์ นครปฐม)  เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น 
มีพ้ืนที่ 2,266 ตารางเมตร โดยรวมห้องสมุด
เสียง ห้องปฏิบัติการทางภาษา  (อาคาร A3)                      
เข้ ากั บ ห อส มุ ด  มี ฐ าน ะ เป็ น แผ น ก ชื่ อ           
“แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์               
โสตทัศน์” 

พ.ศ. 2529  

 

 

 

 

หอสมุด (วังท่ าพระ) ขยายพ้ืนที่ บ ริการ
วารสารไปยังชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์รวม 3 
คณะมัณฑนศิลป์ 
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พ.ศ. 2530 
 

 

หอสมุด (พระราชวังสนามจันทร์) เสนอ
มหาวิทยาลัยจัดตั้งโครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2532  

 

“ส านักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกา 
โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2532 โดยรวม 2 
ห น่ วย งาน  คื อ  แผนกห้ อ งสมุ ด  สั งกั ด
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระและ
แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและอุปกรณ์
โส ต ทั ศ น์  สั งกั ด ส านั ก งาน อ ธิ ก า รบ ดี
พระราชวังสนามจันทร์เข้าด้วยกันมีฐานะ
เทียบเท่าคณะวิชา 

พ.ศ. 2535 

 

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

พ.ศ. 2536  

 

 

 

ก่อสร้างอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม เป็นอาคาร 4 ชั้น  
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พ.ศ. 2538  ส านักหอสมุดกลาง เริ่มน าระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ INNOPAC เข้ามาใช้ในการบริการ
และด าเนินงาน 

พ.ศ. 2540  

 

 

 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ ขยายพื้นที่ไปยังตึก
ส านักงานอธิการบดี (เดิม) โดยที่ชั้น  3 
ให้บริการโสตทัศนศึกษา และชั้น 4 เป็น
ฝ่ายวิเคราะห์ และพัฒนาทรัพยากร    
ห้องสมุดรวมทั้งส่วนปฏิบัติงานของ
ส านักงานเลขานุการ วังท่าพระ 

พ.ศ. 2540  

 

 

หอสมุ ดพระราชวั งสนามจั นทร์ยั งค ง
รับผิดชอบด าเนินงาน “โครงการจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร” ตามมติที่
ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 

 

พ.ศ. 2541 

 

หอสมุดสาขา วังท่ าพระก่อตั้ งโครงการ
แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน
ศิ ล ป ะ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย  (Electronic 
Resources on Art in Thailand – ERA) 
ถือเป็นห้องสมุดเสมือนทางศิลปะแห่งแรก
ในประเทศไทย 



                                               รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  หน้า 12 

   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

พ.ศ. 2542 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก่อตั้งห้อง
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์  หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากลุ ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 

พ.ศ. 2543 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้พัฒนา
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป CDS/ISIS    
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พ.ศ. 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ห้องสมุดศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล  ก่อตั้ งขึ้ น  อยู่ ในอาคารเดี ยวกับ
หอสมุดสาขา วังท่าพระ มีพ้ืนที่ 126 ตาราง
เมตร  

 

 

ก่อสร้างอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคาร    
5 ชั้น 

 
 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
แยกออก  มาจากหอสมุ ดพ ระราชวั ง 
สนามจันทร์จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้
ส านั กหอสมุดกลาง และให้บรรจุ ไว้ ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 15 ปี 
(พ.ศ.2545-2559)ตามมติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2544 

  

 

 

 

ส านักหอสมุดกลางน าระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ MILLENNIUM มาใช้แทน  
INNOPAC 
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พ.ศ. 2545  

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ย้ายและจัด
ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น 
มาลากุล ณ อาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 4 

  

 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดตั้ง
ขึ้นภายในอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 3  พร้อม
กับการจัดการศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขานุการย้ายจากอาคารหอสมุด  
ไปยังอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5 

พ.ศ. 2545  
 

 

 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ย้ายไป ณ อาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 5 
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พ.ศ. 2545  

 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เริ่มเปิด
บริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งแรก
ในประเทศไทย  

  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ริเริ่มโครงการ
ค่ ายห้ อ งสมุ ด สุ ดห รรษา เพ่ื อส่ ง เส ริม 
สนับสนุนการอ่าน การเรียนรู้ แก่ชุมชนและ
จังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

 หอสมุดสาขาวังท่าพระ ปรับปรุงตกแต่ง
ภายในอาคารให้ทันสมัยและสวยงาม 

 

 

 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีย้ายมา
ให้ บริการ ณ  อาคารเอกเทศ “อาคาร 
วิทยบริการ” มีพ้ืนที่ 1,949.29 ตารางเมตร 
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พ.ศ. 2550  

 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปรับปรุง
อาคารและตกแต่งภายในอาคารหอสมุดให้
ทันสมัยและสวยงาม  

  

 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดหอสมุด
ลักษณะ ห้องสมุดมีชีวิต มีมุมกาแฟ มุมสบาย 
ส่วนนิทรรศการ และอ่ืนๆ  

  

 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  จัดงาน                
“ทับแก้วบุ๊คแฟร์” มหกรรมหนังสือ สื่อการ
เรียน ครั้งที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นจากการน าร้านค้า
มาจ าหน่ ายหนั งสื อ เพ่ื อ เป็ นบริก ารแก่
นักศึกษา คณาจารย์ ณ หอสมุด 

พ.ศ. 2551  

 

 

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้มีลาน
ห อ ส มุ ด พ ร ะ ร า ช วั ง ส น า ม จั น ท ร์ 
“Knowledge Park @ Library”  เพ่ื อ เพ่ิ ม
พ้ืนที่นั่งอ่านนอก-อาคารหอสมุด 

พ.ศ. 2552  

 

 

 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีปรับปรุง
ตกแต่งภายในอาคารวิทยบริการ ชั้น 1-2                 
ให้ทันสมัยและสวยงาม มีรูปแบบเป็น 
Edutainment Library  
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พ.ศ. 2555  

 

 

 

ส านักหอสมุดกลาง เสนอมหาวิทยาลัยขอ
จดัตั้งส่วนงานในก ากับภายในขึ้นใหม่ 2 
หน่วยงาน ได้แก่ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

พ.ศ. 2556  

 

 

 

โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานภาพเทียบเท่า 
ฝ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร                
เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากับ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 
2556  

  

 

 

 

หอสมุ ด วิ ท ยา เขตสารสน เทศ เพชรบุ รี                          
มีสถานภาพเทียบเท่าหอสมุดทั้ง 2 วิทยาเขต
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดตั้ งและแบ่ งหน่ วยงาน ในก ากับ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่  19) พ.ศ. 
2556 

  

 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดที่นั่งอ่าน
ศึกษาเรียนรู้  นอกอาคาร ม.ล. ปิ่น มาลากุล      
ชั้น 1 
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พ.ศ. 2557  

 

 

ส านั กหอสมุดกลาง น าระบบห้ องสมุ ด
อั ต โน มั ติ   Sierra  ม า ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ด าเนินงานแทน  MILLENNIUM 

 

 

พ.ศ.2559- 
ปัจจุบัน 

 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ คืนพื้นที่บริการ
วารสาร ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์รวม 3 คณะ
มัณฑนศิลป์ ให้มหาวิทยาลัย โดยน าวารสาร
มาให้บริการ 
ในอาคารหอสมุด 
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ 

 2.1 ปรัชญา 
 มุ่งม่ันเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ 

 2.2 ปณิธาน 
 สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 2.3 วิสัยทัศน์     
องค์การแห่งนวัตกรรม ศูนย์รวมคลังปัญญาเพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพ 
 
2.4 พันธกิจ       

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.5  แผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และมาตรการ 
 เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักหอสมุดกลางให้บรรลุผลส าเร็จ ส านักหอสมุดกลาง จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการพัฒนาส านักหอสมุดกลางสู่องค์การแห่งนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเป็นส านักงานสมัยใหม่ 1.1.1 ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารเพ่ือพัฒนา
ส านักหอสมุดกลางสู่องค์การนวัตกรรม 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1.2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดกลาง
เชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 1.3 บริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
บรรณารักษ ์

1.3.1 บูรณาการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานกระบวนการหลักห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา (SIPOC Model) 

กลยุทธ์ 1.4 บริหารผลการปฏิบัติงาน 1.4.1 จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น
ธรรมและส่งเสริมสนับสนุนขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของบุคลากรและจัดท าการประกันคุณภาพ 
เพ่ือประเมินผลองค์การ 
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กลยุทธ์ 1.5 จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ 

1.5.1 จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา
ระบ บ ห้ อ งส มุ ด อั ต โน มั ติ  (Sierra) ที่ มี อ ยู่ ให้ มี
ประสิทธิภาพและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาบูรณาการ
ในการจัดบริการต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวม
คลังปัญญาชั้นน าของประเทศ และเป็นเลิศด้านสารสนเทศด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนานวัตกรรมในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2.1.1 การจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้
หลักวิชาชีพและการมีส่วนร่วมจากคณะวิชา ผู้มีส่วน
ได้เสียเพ่ือให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 2.1 .2  จัดหาฐานข้อมู ล  ทรัพยากรสารสน เทศ           
อิ เล ก ท รอนิ ก ส์  (E-book, E-Journal ฯ ล ฯ ) ที่ มี
คุณภาพและราคาคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ 2.2 ให้บริการหอสมุดศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นเลิศ 

2.2.1 พัฒนาหอสมุดสาขา วังท่าพระเป็นคลังปัญญา
ชั้นน าและเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม อันดับ 1
ของประเทศท้ังที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์                      
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ การสร้างแรง
บันดาลใจ การสร้างความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 3.1 สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสุขใน
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

3.1.1 ปรับปรุงหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตเพ่ือก าหนด
พ้ืนที่เป็นโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน เช่น พ้ืนที่ การอ่าน 
การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับการสร้างแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ พ้ืนที่ส าหรับการพักผ่อน ความ
บันเทิงและสร้างความสุข พ้ืนที่ส าหรับข้อมูลในการ
วิจัย และพ้ืนที่ส าหรับกลุ่มย่อยขนาดต่าง ๆ  
 

 3.1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ท างานของบุคลากรที่เหมาะสม
และปลอดภัยในการท างานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งสร้างเสริมสุขนิสัยในการจัดการสภาพแวดล้อม
ในการท างานที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการ
วิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนานวัตกรรมการบริการ 4.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรม
ในการบริการเพ่ือน ามาใช้ในการบริการ เชิงรุกให้มาก
ขึน้โดยการก าหนดเป็นนโยบายในการท างาน การ
พัฒนาบุคลากร และการให้รางวัลประจ าปี  
 

 4.1.2 น าเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ใน
งานบริการเพ่ือการบริการที่เข้าถึงได้ทุกที่  
ทุ ก เวลา  อย่ างไร้ข้ อจ ากั ด ในการ เข้ าถึ งข้ อมู ล
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนานวัตกรรม
แก่องค์การ 

4.2.1 พัฒนาบุคลากร ให้มีจิตบริการและมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแก่องค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และสนับสนุนส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างคุณค่า “ศิลปากร”  

กลยุทธ์ มาตรการ ที่จะผลักดัน 

กลยุทธ์ 5.1 สร้างคุณค่าของศิลปากร 5.1.1 จัดระบบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก เชื่อมโยงกับสถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
การเก็บรักษา เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า  

 5.1.2 พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
การเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่าไปยังสังคมและ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ 5.2 จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อ
สังคมและชุมชน 

5.2.1 จัดบริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงกับความ
ต้องการของสังคมโดยการบูรณาการทั้งวิชาการ และ
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

 5.2.2 จัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดย
ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
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3. ภารกิจหลักและจุดเน้นของส านักหอสมุดกลาง 

 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจหลักคือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการ
ด าเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายสาขาวิชามีการพัฒนางานด้านบริการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น
จุดเน้นในแต่ละหอสมุด ดังนี้ 

 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เน้นบริการสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะรวมทั้งสารสนเทศทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย หอสมุดฯ มีบริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นตัวเล่มหนังสือ วารสาร โสตทัศน์ และฐานข้อมูลออนไลน์
ในทุกสาขาวิชา มีการจัดให้บริการพิเศษ ได้แก่ ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา     นาควัชระ 
ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

 หอสมุดสาขา วังท่าพระ  เน้นการบริการสารสนเทศด้านศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และ
โบราณคดี ให้บริการสืบค้นและบริการต่างๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์บน
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือจัดบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฐานข้อมูล    
ฉบับเต็ม ฐานข้อมูลภาพ เว็บไซต์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านศิลปะ บริการพิเศษ ได้แก่ ห้องสมุด
ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ เป็นต้น 

 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  เน้นบริการสารสนเทศด้านสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร 
การบริหารจัดการ การจัดการชุมชน การตลาด การบัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ บริการ SUP Entertainment จัดฉายภาพยนตร์และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ บริการพื้นท่ีจัดนิทรรศการ และเน้นรูปแบบการให้บริการ เพ่ือเป็น The Third Place Library 

 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นหน่วยงานรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์
และจัดท าเครื่องมือช่วยค้น หนังสือ เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปัจจุบันส านักหอสมุดกลางได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra มาใช้ในงานห้องสมุดเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดกลางซึ่งยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้
ความร่วมมือของหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ตลอด 
24 ขั่วโมง รวมทั้งการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ มีการจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลขึ้นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัย ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างคุ้มค่าภายใต้การด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน ซึ่งได้รับ
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  
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และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับรู้ ในการพัฒนา โดยมีแผนยุทธศาสตร์  พ .ศ. 2561 -2565              
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และก ากับดูแลตัวบ่งชี้ เพ่ือก้าวเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ก้าวทันเทคโนโลยี ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กร "บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร" 

4. การด าเนินงาน 

   4.1 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 
 

     4.2 คอลเลคชั่นพิเศษ 
         1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
             1.1 คอลเลคชั่นพิเศษทางศิลปะ ได้แก่ คอลเลคชั่นสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ คอลเลคชั่น

หนังสือศิลปิน คอลเลคชั่นหนังสือหายาก/หนังสือสงวน 
                        1.2 ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดสาขา วังท่าพระเป็นหอสมุดที่มีการจัดการและให้บริการ
สารสนเทศดิจิทัลด้านศิลปะ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มได้โดยตรง มีการสร้างและจัดหาข้อมูลดิจิทัลมา
จัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดเป็น 3 กลุ่ม   
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 

                          - e-Book Collection ประกอบด้วย หนังสือหายาก หนังสือภาษาต่างประเทศ หนังสือ  
ศ.มจ. สุภัทรดิศ ดิศกุล หนังสือหายาก ฯ น าเสนอทั้งรูปไฟล์ PDF และในรูปแบบ Interactive e-Book 

- In-House Database รวบรวมฐานข้อมูลที่หอสมุดพัฒนาเองทั้งที่เป็นฐานข้อมูลฉบับ
เต็ม (Full text database) ฐานข้อมูลภาพ ( Image database) และสารสนเทศดิจิทัลอ่ืน ๆ 

- Online database รวบรวมฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference database) ที่หอสมุดฯ
จัดหามาไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้งฐานข้อมูลบอกรับที่เสียค่าสมาชิกและฐานข้อมูลฟรี รวมทั้งฐานข้อมูลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน 
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         2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
        2.1 SNC Sound Library เป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย ประเภทที่จัดเก็บ

พระสุรเสียง พระราชด ารัสและ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา การพูด การแสดงและบทเรียน 
              2.2 ห้องอนุสรณ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ  เกิดจากการที่ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ ท่านได้มอบหนังสือที่ท่านมีให้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ทางหอสมุดฯ เห็นว่าควรจะมีห้องจัดเก็บหนังสือของท่านอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดห้องที่ชั้น 2 อาคารหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นห้องจัดเก็บหนังสือที่ท่านมอบให้ และตั้งชื่อว่า ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร.เจตนา นาควัชระ เพ่ือขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณามอบสิ่งอันเป็นความรู้อันหลากหลายไว้  ท่าน
เป็น อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และอดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวรรณกรรม ผู้เป็นทั้งคุณครู และนักวิจัย ในทางอักษรศาสตร์ ด้านวรรณคดีศึกษา ทั้งไทยและตะวันตก อีก
ทั้งยังสนใจเขียนงานวิจารณ์ในสาขาการละครและดนตรี ซึ่งในด้านการวิจัยมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส มีผลงานที่ได้รับการยอมรับ จากสถาบันและองค์การ
ต่างๆหลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                       2.3 ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล จัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ 
รวมถึงผลงานวิชาการเอกสารและต้นฉบับลายมือของศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ซึ่งท่านป็นผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น เป็นบุคคลส าคัญระดับโลก ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติจากองค์การยูเนสโก  
ยกย่องท่านเป็น "นักการศึกษาดีเด่นของโลดก ในสาขาวรรณกรรมและสื่อสาร" ผลงานของท่านนับเป็น
คุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์อีกด้วย 

            2.4 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ให้บริการสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข้องกับภาคตะวันตกใน   
16 ด้าน เช่น ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ฯลฯ 

     3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
   3.1 SUP Entertainment โรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในหอสมุดจัดฉายภาพยนตร์และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00 น. และเพ่ิมรอบ 14.00 น ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี   
            3.2 มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมุมหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน 
การลงทุน การออม ตลาดเงิน หุ้นและการเล่นหุ้น เป็นต้น  

   3.3 Green Zone โซนส าหรับนั่งเล่น พักผ่อน พร้อมเครื่องดื่ม อาหารส าเร็จรูป และอาหาร
ว่าง บริการในราคาย่อมเยา 

            3.4 Exhibition Zone โซนจัดนิทรรศการ ส าหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการแสดงผลงานและนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

                4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     รวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา บันทึกเหตุการณ์ จัดท าเครื่องมือช่วยค้นและให้บริการ หนังสือ 

เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับประวัติ และพัฒนาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการจัดองค์กรในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยงาน 

1. ส านักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 
งานบริหารและธุรการ  งานการเงินและพัสดุ และงานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย 
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ 

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ ประกอบด้วย 
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ฝ่ายบริการ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา  

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ประกอบด้วย 
งานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ งานโสตทัศนวัสดุ และงานธุรการ 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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โครงสร้างองค์กร  
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โครงสร้างการบริหารงาน   
 

 
 
 
 
 

* ยุบรวมกับส านักงานเลขานกุาร 
** เป็นหน่วยงานในก ากับตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

    เรือ่งการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานในก ากบัของมหาวทิยาลัยศิลปากร (ฉบับที ่19) พ.ศ. 2556 
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บุคลากร  
ส านักหอสมุดกลาง มีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  95  คน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 

ตารางท่ี 1 อัตราก าลังของส านักหอสมุดกลาง           

(หน่วย : อัตรา/คน)   
หน่วยงาน บรรณารักษ์ ต าแหน่งอ่ืน ๆ ลูกจ้าง 

ประจ าส่วน
ราชการ 

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

 พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

ประเภท
ประจ า 

ประเภท
ชั่วคราว 

1. ส านักงานเลขานุการ - - 3 9 - - - 2 

2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 2 11 2 13 - 1 2 11 

3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ - 6 6 7 1 3 - 2 

4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

- 3 - 2 2 - - 3 

5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

1 - 1 2 - - - - 

รวม 3 20 12 33 3 4 2 18 
ณ 26 กรกฎาคม 2561 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของอัตราก าลังของส านักหอสมุดกลาง จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  
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5.  ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์   ตันวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร                                          รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง                                                                                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
นายสมภพ สุขดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง 
 
ส านักงานเลขานุการ 
นางอาทิตา นกอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
นางสาววรารัตน์  วีรเดชก าพล                             นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

หัวหน้างานการเงินและพัสดุ                      
นายสมภพ สุขดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
นางจรินทร์ คิดหมาย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   

หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ และ 
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี                         บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด              

นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายบริการ 
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หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
นางสมปอง มิสสิตะ  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
นางฐิติมา กลิ่นทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 
นางเอกอนงค์ ดวงจักร์  บรรณารักษ์ช านาญการ 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นางสุกัญญา โภคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

หัวหน้างานธุรการ 
 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
นางสาวสุมาลี  วาทีหวาน 

 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 

นางสาวลินดา อยู่สูง 
 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการ และรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างานโสตทัศนวัสดุ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นางวิไลรักษ์   แก้ววิไล บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

หัวหน้าหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 6.  รายนามคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์สกุล  บุณยทัต  กรรมการ 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ  กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  
อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์  กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี พนมสุข กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น กรรมการ 
       (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  
นางพัชรี เวชการ กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการ 
นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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7. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ค่านิยม : บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร 

8. จุดเด่นของส านักหอสมุดกลาง 
 ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

9. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ได้รับทุนปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2561) 
 แผนงานวิจัย เรื่อง การบริหารและพัฒนาการจัดการแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 3 เรื่องดังนี้ 
  ชุดที่ 1 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
      ชุดที่ 2  เรื่อง การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ชุดที่ 3  เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

10. งบประมาณ และการบริหารจัดการ 
           10.1 งบประมาณ 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณโครงการบริการทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณตามแหล่ง        
              งบประมาณ พ.ศ. 2560- 2561 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

 เพิ่ม / - ลด 

ร้อยละ 

 เพิ่ม / - ลด 
2560 2561 

เงินแผ่นดิน 29,357,500 16,682,600 - 12,674,900 - 56.82 

เงินรายได้ 36,658,000 23,950,700 - 12,707,300 - 65.34 

รายรับโครงการพิเศษ - - - - 

รวม 66,015,500 40,633,300 - 25,382,200 - 61.55 
 

ตารางท่ี 3 โครงการบริการทางวิชาการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ.ศ. 2561 จ าแนก   
              ตามหน่วยงาน/คณะวิชา 
 

คณะวิชา / หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม* งบประมาณ 

ส านักหอสมุดกลาง 1 330,000 

รวมทั้งสิ้น 1 330,000 

 

* จ านวนโครงการนั้นหมายรวมถึงกิจกรรมย่อยของโครงการด้วย 
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ตารางท่ี 4 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 

ปี 

ประเภทของแหล่งงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ 

งบประมาณรายจ่าย
จากโครงการพิเศษ  

2561 16,682,600 23,950,700 - 40,633,300 

2560 29,357,500 36,658,000 - 66,015,500 

2559 31,864,900 46,281,400 - 78,146,300 

2558 29,822,000 29,742,000 - 59,564,000 

 

ตารางที่ 5 สรุปรายรับ -รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
              จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รายการ รายรับ (บาท) 
รายจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ (บาท) 
ร้อยละการเบิกจ่าย

จากยอดรายรับ  
(ร้อยละ) 

1. หมวดเงินเดือนและคา่จ้างประจ า - - - - 
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,864,150.00 3,034,634.27 829,515.73 78.53 
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 16,694,239.54 6,581,124.85 10,113,114.69 39.42 
4. หมวดค่าสาธารณปูโภค 1,775,897.82 40,085.36 1,735,812.46 2.26 
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,997,166.00 293,438.00 1,703,728.00 14.69 

6. หมวดเงินอุดหนุน - - - - 
7. หมวดรายจ่ายอืน่ๆ 40,000.00 40,000.00 - 100.00 
รวม 24,371,453.36 9,989,282.48 14,382,170.88 40.99 

 

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจ่าย) 19 กรกฎาคม 2561 

(ไม่รวมงบประมาณหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 
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ตารางท่ี 6 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามงาน  

รายการ รายรับ (บาท) 

รายจ่าย 

รวมรายจ่าย
ทั้งหมด (บาท) 

%
เบิ

กจ
่าย

จา
กย

อด
รา

ยร
ับ 

เงิน
เด

ือน
ฯ 

งบ
ด า

เน
ินก

าร
 

สา
ธา

รณ
ูปโ

ภค
 

ครุ
ภัณ

ฑ์ 

งานบริหารทั่วไป 15,808,953.36 - 6,272,655.46 40,085.36 40,000.00 6,352,740.82 40.18 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

50,000.00 - - - - - - 

งานบริการการศึกษา 3,310,300.00 - 2,098,272.99 - - 2,098,272.99 63.39 

งานพัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาบุคลากรของ
อาจารย ์
- พัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

320,000.00 - 209,928.00 - - 209,928.00 65.60 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(ภารกิจนโยบาย มศก.) 

4,882,200.00 - 1,034,902.67 - 293,438.00 1,328,340.67 27.21 

รวม 24,371,453.36 - 9,615,759.12 40,085.36 333,438.00 9,989,282.48 40.99 

 

ที่มา : ระบบ MIS (รายงาน งปม/อนุมัติจ่าย) 19 กรกฎาคม 2561 
 (ไม่รวมงบประมาณหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 

ตารางท่ี 7 จ านวนเงินท่ีใช้ในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล (สิงหาคม 2560- มิถุนายน2561)    

ล าดับที ่ ประเภท 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ รวม 
บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1 หนังสือ       

 1.1 ภาษาไทย 861,156.90 2.41 247,826.06 7.22 1,108,982.96 14.88 

 1.2 ภาษาตา่งประเทศ 1,998,234.90 49.69 1,888,829.40 55.06 3,887,064.305
2.16 

52.16 
2 วารสาร 

 
      

 2.1 ภาษาไทย 116,004.00 2.88 80,094.00 2.33 196,098.00 2.63 

 2.2 ภาษาตา่งประเทศ 977,524.54 24.31 89,598.00 2.61 1,067,122.54 14.32 
3 โสตทัศนวัสด ุ 5,323.00 0.13 199 0.01 5,522.00 0.07 
4 ฐานข้อมูล 63,080.26 1.57 1,123,905.69 32.76 1,186,985.95 15.93 
 รวมท้ังสิ้น 4,021,323.60 100.0

0 
3,430,452.15 100.00 7,451,775.75

0005 
100.00 
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ตารางที่ 8 จ านวนเงินที่ใช้ในการจัดซื้อหนังสือ  (สิงหาคม 2560- มิถุนายน 2561)  

ล าดับ
ที ่

คณะวิชา/หน่วยงาน 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1 คณะจติรกรรมฯ 30,812.00 2.78 154,737.10 3.98 185,549.10 3.71 
2 คณะสถาปัตยกรรม 7,148.45 0.64 305,159.20 7.85 312,307.65 6.25 
3 คณะโบราณคด ี 71,058.85 6.41 220,685.20 5.68 291,744.05 5.84 
4 คณะมณัฑนศลิป ์ 20,858.00 1.88 467,118.55 12.02 487,976.55 9.77 
5 คณะดุริยางคศาสตร ์ - - - - - - 
6 หอสมุดสาขา วังท่าพระ 270,605.00 24.40 - - 270,605.00 5.42 

7 คณะอักษรศาสตร ์ 580.00 0.05 111,085.45 2.86 111,665.45 2.24 

8 คณะศึกษาศาสตร ์ 9,107.00 0.82 43,653.05 1.12 52,760.05 1.06 

9 คณะวิทยาศาสตร ์ 26,004.50 2.34 313,300.60 8.06 339,305.10 6.76 

10 คณะเภสัชศาสตร ์ 43,898.65 3.96 141,754.55 3.65 185,653.20 3.72 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 41,703.40 3.76 226,764.25 5.83 268,467.65 5.37 

12 หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ์ 431,014.05 3.87 1,024,767.05 26.36 1,455,781.10 29.14 

13 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 20,188.30 1.82 141,791.90 3.65 161,980.20 3.24 

14 คณะวิทยาการจัดการ* 55,966.60 5.05 685,394.70 17.63 741,361.30 14.84 

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  11,028.60 0.99 50,852.70 1.31 61,881.30 1.24 

16 วิทยาลัยนานาชาต ิ 69,009.56 6.22 - - 69,009.56 1.38 

17 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุร ี - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 1,108,982.96 100.0
0 

3,887,064.30 100.00 4,996,047.26 100.00 
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     10.2 การพัฒนาบุคลากร 

               ส านักหอสมุดกลาง มุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดปีการศึกษา 2560  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนี้ 

ตารางท่ี 9 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนาในประเทศ (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อ วันที่ หน่วยงาน/สถานทีจ่ัด 

1 นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง
นางสาวสุจิตรา ส าราญใจ
นางสาวสุนิศา รอดจินดา 
นายสมภพ สุขด ี

อบรมพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนองค์
ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ หัวขอ้ 
การเขียนขา่วเพือ่การประชาสัมพันธ์
องค์กร 

17 สิงหาคม 2560 ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

2 นางสาววรารัตน์ วีรเดชก าพล 
นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ 
นางพนิดา จมูศรี 

อบรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

5 กันยายน 2560 ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

3 นางสาวเกศินี เพ็ญศิริ 
นางพิมพ์เดือน เนตรวิริยะกุล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้าง
นวัตกรรมการอา่นและกิจกรรม
ห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น 

8 กันยายน 2560 หอสมุดเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

4 นางอาทิตา นกอยู ่
นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ 
นางพนิดา จมูศรี 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัด ซ้ือ จัด จ้างและการบ ริหารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

2-3 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 นางสาวสุมาลี วาทีหวาน อ บ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  เ ร่ื อ ง  ก า ร
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ
ด้วย Turnitin 

16 ตุลาคม 2560 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

6 นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งาน
ฐานข้อมูล Mendeley 

17 ตุลาคม 2560 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 

ฯลฯ 
 

จ านวนผู้อบรมทั้งสิ้น 95 ราย 92 ครั้ง 
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ตารางท่ี 10 โครงการพัฒนาบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง (สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 โครงการ SULIB KM Day 2017 คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 

21 ธันวาคม 2560 47 40,250.00 

2 โครงการสัมมนาบุคลากร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2561 เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการพฒันาบุคลากร ส านัก
หอสมุดกลาง ม.ศิลปากร 

ส านักงาน 
ส านักหอสมุดกลาง 

4-5 มกราคม 2561 96 200,000.00 

3 โครงการบรรยาย เร่ือง แนว
ทางการปรบัโครงสรา้งส่วนงาน
ภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ 

ส านักงาน
ส านักหอสมุดกลาง 

28 กุมภาพันธ์ 2561 57 10,000 

4 โครงการให้ความรู้ระเบียบ
การเงิน และระเบียบพัสดุกบั
งานห้องสมุดปี 2561 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ
ส านักงานส านัก
หอสมุดกลาง 

4 กรกฏาคม 2561 36 9,000 

5 โครงการให้ความรู้กฎหมาย
ลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุดปี 2561 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ
ส านักงานส านัก
หอสมุดกลาง 

9 กรกฎาคม 2561 43 20,000 
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10.3 อาคารสถานที่ 
      ส านักหอสมุดกลาง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 18,369 ตารางเมตร  
 
   ตารางท่ี 11 พ้ืนที่จ าแนกตามหน่วยงาน                                                (หน่วย : ตารางเมตร) 
 

หน่วยงาน พื้นที่ 

1. ส านักงานเลขานุการ  1,528 
2. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 10,715 
3. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 1,701 
4. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4,208 
5. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 217 

รวมทั้งสิ้น 18,369 
 

ตารางท่ี 12 พ้ืนที่จ าแนกตามประเภทใช้สอย 

(หน่วย : ห้อง) 

ประเภท 

ส า
นัก

งา
น 

เล
ขา

นุก
าร

 

หอ
สมุ

ด 
 

พร
ะร

าช
วัง

สน
าม

จัน
ทร

 ์

หอ
สมุ

ดส
าข

า 
วัง

ท่า
พร

ะ 

หอ
สมุ

ด 
วิท

ยา
เข

ตส
าร

 
สน

เท
ศเ

พช
รบ

ุรี 

หอ
 

จด
หม

าย
เห

ตุฯ
 

รวม 

1. ห้องบริการ - 33 6 4 1 44 

2. ห้องประชุม/สัมมนา 4 - 1 1 - 6 
3. ห้องปฏิบัติงาน 5 13 4 3 1 26 
4. ห้องอ่ืน ๆ 7 59 8 3 - 77 

รวมทั้งสิ้น 16 105 19 11 2 153 
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10.4 สถิติการให้บริการ    
 

ตารางท่ี 13 จ านวนเล่มหนังสือที่จัดซื้อจ าแนกตามคณะวิชา/หนว่ยงาน ( สิงหาคม 2560- มิถุนายน 2561) 

 ล าดับที ่
คณะวิชา/หน่วยงาน 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
เล่ม ร้อยละ เล่ม ร้อยละ เล่ม ร้อยละ 

1 คณะจติรกรรมฯ 73 1.82 124 5.53 197 3.15 

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 14 0.35 174 7.75 188 3.01 

3 คณะโบราณคด ี 223 5.56 183 8.16 406 6.49 

4 คณะมณัฑนศลิป ์ 26 0.65 327 14.57 353 5.64 

5 คณะดุริยางคศาสตร ์ - - - - - - 

6 หอสมุดสาขา วังท่าพระ 835 20.81 - - 835 13.35 

7 คณะอักษรศาสตร ์ 3 0.07 50 2.23 53 0.85 

8 คณะศึกษาศาสตร ์ 30 0.75 121 5.39 151 2.41 

9 คณะวิทยาศาสตร ์ 32 0.08 125 5.57 157 2.51 

10 คณะเภสัชศาสตร ์ 133 3.32 58 2.58 191 3.05 

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 154 3.84 74 3.30 228 3.64 

12 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์ 1,872 46.66 653 29.10 2,525 40.36 

13 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 64 1.60 25 1.11 89 1.42 

14 คณะวิทยาการจัดการ 213 5.31 282 12.57 495 7.91 

15 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59 1.47 48 2.14 107 1.71 

16 วิทยาลัยนานาชาต ิ 281 7.00 - - 281 4.49 

17 หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 4,012 100.00 2,244 100.00 6,256 100.00 

 

ตารางที่  14  จ านวนคอมพิวเตอร์ ( สิงหาคม 25560- มิถุนายน 2561)  

 สถานที่ จ านวนเครื่องส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวนเครื่องส าหรับผู้ใช้บริการ 

ส านักงานเลขานุการ 11 - 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์ 37 53 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ 28 33 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 11 36 

หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยศลิปากร 4 1 

รวมท้ังสิ้น 91 123 
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ตารางท่ี 15 ผู้เข้าใช้บริการ ( สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561)  
  

เดือน/ปี ในเวลา นอกเวลา  
จันทร์ - ศุกร์ 

นอกเวลา  
เสาร์ - อาทิตย์ 

รวม 

สิงหาคม 2560 23,624 2,914 1,439 27,977 

กันยายน 2560 48,290 11,657 11,134 71,081 

ตุลาคม 2560 24,529 4,755 3,045 79,861 

พฤศจิกายน 2560 47,218 14,104 10,889 72,211 

ธันวาคม 2560 34,971 9,637 11,356 55,964 

มกราคม 2561 24,529 4,755 3,045 32,329 

กุมภาพันธ์ 2561 37,899 10,980 9,074 57,953 

มีนาคม 2561 46,573 14,377 11,810 72,760 

เมษายน 2561 36,357 10,943 8,416 55,716 

พฤษภาคม 2561 50,403 26,333 14,034 90,770 

มิถุนายน 2561 11,263 897 1,657 13,817 

รวมทั้งหมด (ครั้ง) 385,656 111,352 85,899 630,439 
 
* ในเวลา  วันจันทร์ - วันศุกร ์     เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (หอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต) 
** นอกเวลา วันจันทร์ - วันศุกร ์     เวลา 16.30 น. – 22.00 น. (หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์) 

      เวลา 16.30 น. – 21.00 น. (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
          เวลา 16.30 น. – 20.30 น. (หอสมุดสาขา วงัท่าพระ) 
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น. (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร)์ 
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น. (หอสมุดสาขา วังทา่พระ)  
  วันเสาร์และวันอาทติย ์ เวลา 10.00 น. – 18.00 น  (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
*** เปิดบริการ 24 ชั่วโมง                    วันที่ 7-18 พฤษภาคม เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ยกเว้น  
                                                   วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (วันนักขัตฤกษ์) เปิดเวลา 12.00 เป็นต้นไป                
                                                   (หอสมุดพระราชวังสนามจนัทร์) 
                                                   วันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ยกเว้น 
                                                   เสาร์ อาทิตย์ 12-13  พฤษภาคม 2561 เปิด 9.00-18.00 น 
                                                   ปิดบริการ วันจันทร ์ที่ 14 พ.ค. 61 (วันนักขัตฤกษ์)  
                                                   (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
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ตารางที่ 16 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ทีบ่อกรับโดย สกอ. (สิงหาคม 2560- มิถุนายน 2561)              
                 

ล าดับ ชื่อฐาน จ านวนครั้งการเข้าถึง ร้อยละ 

1 Wilson Databases (12 Subjects)  3,712,925 86.50 
2 Academic Search Complete 316,010  7.36 

4 ScienceDirect 119,275 2.78 

3 IEL 61,569  1.43 

5 SpringerLink eJournal 23,797  0.55 

6 ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 18,588  0.43 

7 ABI/INFORM Complete 15,368  0.36 

8 Web of Science 10,160  0.24 

9 ACS 9,563  0.22 

10 Emerald Management (EM92)  3,609  0.08 

11 ACM Digital Library 1,601  0.04 
Total 4,292,465  100.00 

* เข้าถึงสถิติเมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2561 

แผนภูมิที่  2 แสดงสถิติร้อยละการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สกอ.  
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ตารางที่ 17 แสดงสถิติการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ท่ีบอกรับโดยส านักหอสมุดกลาง  
                (สิงหาคม 2560- มิถุนายน 2561)  

 

ล าดับ ชื่อฐาน 
จ านวนคร้ังการ

เข้าถึง 
ร้อยละ 

1 JSTOR 3,459 72.84 
2 Matichon e-Library 669 14.09 
3 ARTstor  621 13.07 

Total 4,749 100.00  

ตารางท่ี 18 จ านวนสิ่งพิมพ์ จ าแนกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มีในห้องสมุด  
 

ล าดับที ่ รายละเอียด ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1 หนังสือ (เล่ม) 398,079 216,066 614,145 
2 วารสาร และหนังสือพิมพ์    

 2.1 วารสาร (ชื่อ) 1,007 281 1,270 

 2.2 หนังสือพิมพ์ (ชื่อ) 34 9 43 
3 สื่อโสตทัศน์ (รายการ) (ไม่แยกภาษา) 323,404 

4 แผ่นโฆษณา (รายการ) (ไม่แยกภาษา) 2,636 
5 ของที่ระลึก (รายการ) (ไม่แยกภาษา) 1,076 
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ตารางท่ี 19 จ านวนสมาชิก ปีการศึกษา 2560   
(หน่วย : คน) 

คณะวิชา/ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาเขตวังท่าพระ    
1. คณะจิตรกรรมฯ 545 198 32 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 469 273 75 
3. คณะโบราณคดี 997 136 53 
4. คณะมัณฑนศิลป์ 1,222 122 41 
5. คณะดุริยางคศาสตร์ 548 51 - 

6. วิทยาลัยนานาชาติ 523 6 14 

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์และคณะศึกษาศาสตร์ 

- 48 - 

    
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    
7. คณะอักษรศาสตร์ 2,807 80 17 

8. คณะศึกษาศาสตร์ 1,600 641 326 
9. คณะวิทยาศาสตร์ 1,698 210 84 
10. คณะเภสัชศาสตร์ 1,042 80 34 
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 4,522 170 35 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    
12. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ฯ 

886 11 - 

13. คณะวิทยาการจัดการ 3,291 37 107 
14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 2,094 - - 
15. บัณฑิตวิทยาลัย - 35 - 

 22,244 2,098 818 
รวมทั้งสิน้* 25,997 

* รวมนักเรียนโรงเรียนสาธิตเป็นสมาชิก จ านวน  837   คน  
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ตารางท่ี 20 สถิติการให้บริการทางวิชาการ  (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 
  

ล าดับ รายการ หน่วยนับ ท่าพระ สนามจันทร์ เพชรบุรี จดหมาย
เหต ุ

รวม 

จ านวนผู้ใช้บริการ 

 

จ านวนผู้เข้าใช้บริการ 
(รวม) 

คร้ัง 82,972 495,271 52,578 76 630,897* 

  คน 41,731 289,707 39,796 76 371,310 
 แยกประเภทผู้ใช้                       
1 ผู้ใช้ภายใน คร้ัง 76,711 482,484 52,134 72 611,401 
  คน 39,372 280,668 39,723 72 359,835 
2 ผู้ใช้ภายนอก คร้ัง 6,261 12,787 444 4 19,496 
  คน 2,359 9,039 73 4 11,475 
 แยกประเภทตามช่วงเวลา      
3 ในเวลาจันทร์ – ศุกร ์ คร้ัง 62,160 310,036 38,550 76 410,822 
  คน 40,190 237,778 33,755 76 311,799 
4 นอกเวลาจันทร์ – ศุกร์ คร้ัง 10,836 105,254 6,354 - 122,444 
  คน 8,647 90,418 5,944 - 105,009 

5 
นอกเวลาเสาร์ - 
อาทิตย ์

คร้ัง 9,586 79,981 7,606 - 97,173 

  คน 5,720 63,046 7,202 - 75,968 
 แยกประเภทตามสถานะ      
1 นศ. ป.ตรี คร้ัง 43,062 70,675 23,266 32 137,035 
2 นศ. ป.โท คร้ัง 12,508 13,554 338 - 26,400 
3 นศ. ป.เอก คร้ัง 3,626 4,064 92 - 7,782 
4 อาจารย ์ คร้ัง 2,811 6,664 2,943 10 12,428 
5 พนักงาน คร้ัง 1,319 2,528 732 33 4,612 
6 ลูกจ้างประจ า คร้ัง 32 8 - - 40 
7 ลูกจ้างชัว่คราว คร้ัง 327 118 120 - 565 
8 อ่ืนๆ คร้ัง 108 3,049 - 1 3,158 

*จ านวนคนแบ่งตามเวลาเมื่อบวกแล้วจะได้ไม่เท่ากับจ านวนคนผู้ใช้บริการภายในและภายนอกรวมกนั เนื่องจาก ใน 1 วัน    
  คนคนหนึ่งเข้าใช้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลา จึงถูกแบ่งไปเป็นเข้าใช้บริการในเวลา 1 คน และ นอกเวลา 1 คน 

 

 



                                               รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  หน้า 45 

   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกเป็นผู้ใช้ภายใน ภายนอก  

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกตามในเวลา และนอกเวลาราชการ  

                  
  

แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละของผู้ใช้บริการจ าแนกเป็นประเภทผู้เข้าใช้บริการ  
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ตารางท่ี 21 สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่  (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 

ล าดับ รายการ หน่วยนับ ท่าพระ สนามจันทร์ เพชรบุรี จดหมายเหต ุ รวม 
1 หนังสือใหม่ ชื่อ 2,906 4,186 1,852 232 9,176 
     เล่ม 3,374 4,741 2,241 317 10,673 
2 โสตทัศนวัสดุ รายการ 721 206 64 1,000 1,991 
3 วิทยานิพนธ์ เล่ม 57 257 53 - 367 
4 e-book เล่ม 38 - - - 38 
5 e-Thesis เล่ม 183 - - - 183 

 

ตารางท่ี 22 สถิติการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 

ล าดับ รายการ หน่วย ท่าพระ สนามจันทร์ เพชรบุรี จดหมายเหต ุ รวม 
1 ยืมหนังสือ เล่ม 69,081 104,188 36,107 332 209,708 
2 คืนหนงัสือ เล่ม 51,208 104,702 25,740 332 181,982 
3 ยืมโสตฯ รายการ 1,480 3,407 2,701 361 7,949 
4 คืนโสตฯ รายการ 1,189 3,435 1,879 361 6,864 
5 ขอยืมระหว่างวิทยาเขต รายการ 1,790 2,068 360 - 4,218 
6 ให้ยืมระหว่างวิทยาเขต รายการ 1,895 1,922 934 - 4,751 
7 ห้องฉายภาพยนตร์ ครั้ง 889 3,736 81 - 4,706 
  คน 2,069 14,519 461 - 17,049 
8 ห้องคอมพิวเตอร ์ ครั้ง 2,820 29,748 2,225 - 34,793 
9 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 448 4,280 2,721 - 7,449 
  คน 4,621 21,376 15,988 - 41,985 

10 การใช้หนังสือภายใน
ห้องสมุด 

เล่ม 67,606 37,941 7,428 - 112,975 

11 ค่าปรับและรายได้จาก
การบริการอื่นๆ 

บาท 439,811 762,872 97,475 - 1,300,158 
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ตารางท่ี 23 สถิติการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 

ล าดับ รายการ หน่วย ท่าพระ สนามจันทร์ เพชรบุรี จดหมายเหตุ ส านักงาน รวม 

1 Renew Online เล่ม 68,291 47,075 9,134 - - 124,500 

2 Website ครั้ง 39,136 90,401 8,521 551 142,366 280,975 
3 Thesis Online ครั้ง 93,798 - - - - 93,798 

 

    ตารางท่ี 24 การยืมทรัพยากรสารสนเทศ : ตามคณะวิชา (สิงหาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 
ล าดับ คณะ จ านวน (รายการ) ร้อยละ 

1 คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ ์ 7,710 4.02 
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 8,678 4.52 
3 คณะโบราณคด ี 39,806 20.75 
4 คณะมณัฑนศลิป ์ 5,237 2.73 
5 คณะอักษรศาสตร ์ 40,322 21.02 
6 คณะศึกษาศาสตร ์ 24,362 12.70 
7 คณะวิทยาศาสตร ์ 11,525 6.01 
8 คณะเภสัชศาสตร ์ 3,459 1.80 
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15,565 8.11 
10 คณะดุริยางคศาสตร ์ 132 0.07 
11 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 5,204 2.71 
12 คณะวิทยาการจัดการ 16,884 8.80 
13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5,498 2.87 
14 บัณฑิตวิทยาลัย 216 0.11 
15 วิทยาลัยนานาชาต ิ 74 0.04 
16 อื่นๆ (ศูนย์/ส านักฯ/โรงเรียนสาธติฯ) 7,182 3.74 

 รวม 191,854 100 % 
 

 แผนภูมิที่  6 แสดงร้อยละของผู้เข้าใช้บริการ จ าแนกตามคณะวิชา  
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11.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามภารกิจหลักของส านัก
หอสมุดกลาง โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน เป็นแนวปฏิบัติ มีการตรวจสอบการด าเนินการเป็นระยะ 
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ก ากับ และติดตามการประกันคุณภาพภายใน จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพให้แก่หน่วยงานในสังกัด มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีการประชุมเพ่ือวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท าการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  

12. การน าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตารางท่ี 25 แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพเพ่ือให้เห็น
ผลกระทบของโครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการเพ่ิมเติมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการ
ประเมินโครงการ โดยใช้วิธีสมัภาษณ์กับผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้ประสานงาน
หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน
โครงการ เช่น 
1. โครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง 
2. โครงการ light by your voice 
3. โครงการ Library for all 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (SMART Ageing) 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เสนอให้มีการอบรมให้ความรู้
บุคลากรและนักศึกษา
เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่าง
ถูกต้องตามพ.ร.บ. ของ
คอมพิวเตอร์ และพ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

 
-มีการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2561 
และมีการด าเนินการตามแผน จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับงาน
ห้องสมุดปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.พิจารณาน าเทคโนโลยี

ใหม่มาช่วยในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้
เทคโนโลยีของ google  
ในการค้นหางานศิลป์ 
การน าเทคโนโลยี Big 
Data มาช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติของผู้ใช้หนังสือ 
สื่อการเรียนรู้ โดยขอ
ความร่วมมือกับคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นต้น 

 

1.มีการน าเทคโนโลยี Google drive มาใช้ในการรวบรวมและสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสาร
เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น การประชุม  โครงการ ภาพถ่าย 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตารางการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของ  หอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2.มีการสร้างโปรแกรมจองรถส านักหอสมุดกลาง 

3. มีการประสานงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร เพื่อขอใช้ระบบจองห้อง
ประชุมและขอความอนุคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานบริการจองห้องประชุม 

4. มีการพัฒนาคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นสิ่งพิมพ์ของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  รวมทั้งภาพผลงานศิลปะของอาจารย์ โดยใช้โปรแกรม sdpace ที่
รองรับมาตรฐาน OAI – PMH ซึ่งเป็นมาตรฐานและส่งเสริมการท างาน
เครือข่ายข้อมูลต่างระบบกัน ในการที่จะช่วยเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้
ง่ายและสะดวก รวมทั้งสามารถค้นหาเอกสารฉบับเต็มจาก   Google ได้ 

2.ควรมีการถ่ายทอดและ
สร้างการมีส่วนร่วมประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในส่วนของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะความรู้ของส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรที่จัดให้กับคณะวิชาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ   เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนโดยจัดเป็นโครงการเพ่ือ
พัฒนาเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx)  
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.หน่วยงานมีผลงานที่เป็น
รูปธรรมเชิงประจักษ์จ านวน
มาก ควรจัดให้มีการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รับรองผลงาน น าไปสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี  

2.หน่วยงานควรพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เป็นองค์กรนวัตกรรม 

 

1.ก าหนดแผนการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและ
ด าเนินการตามแผนโดยจัดโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี SULib KM Day 
2017 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 

 

 

2. มีการจัดท า Training Roadmap เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้เกิดความรู้และ
ทักษะด้าน IT ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น อบรมเรื่องการตัดต่อวีดีโอด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ Smartphone 
อบรมเรื่องการเรียนรู้ 3 มิติ ด้วย Beender อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม
ส านักงาน office365 เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร (ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุนฯ) 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  
1.ควรน าผลการประเมิน

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด
ประเด็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า
ด้านอื่นๆ ทั้ง 2 รอบ และ
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเมื่อแยกตาม
วิทยาเขต พบว่า บาง
ประเด็นค่าเฉลี่ยในรอบ
แรกสูงกว่ารอบสอง เพ่ือ
น ามาจัดท าแผนพัฒนา 

1.ในทุกปีการศึกษาส านักหอสมุดกลางได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมาพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพบริการ
และปฏิบัติตามแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ    
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 
2 .เก ณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น ใน

องค์ประกอบที่  6.3 และ 
6.4 ควรเพ่ิมการประเมิน
เชิงคุณภาพเพ่ือสะท้อนให้
เห็นถึงการพัฒนา 

  ผลด าเนินงานตามภารกิจ  
  หลัก 

2.คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาเกณฑ์การประเมินของ
ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) และ 6.4 จ านวน
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) โดยปรับเพ่ิมเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ 
ควบคู่กับเกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณด้วยแล้ว 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 

1. หน่วยงานควรพัฒนา
สารสนเทศของทุกวิทยา
เขตอย่างต่อเนื่อง โดย
ค านึงถึงคุณภาพอย่างน้อย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

2. หน่วยงานควรพิจารณา
เพ่ิมตัวบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์
ตามภารกิจหลัก 
 

 

3. พัฒนาบทบาทของ
ส านักหอสมุดกับการเป็น                 
E- Research Support 
(เช่นเข้าถึงง่าย สะดวก 
รวดเร็ว/การหาโจทย์วิจัย/ 
แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
เผยแพร่ และความร่วมมือ
กับองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอก) 

1. หน่วยงานได้พิจารณาเพ่ือพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรง  

    ตามความต้องการผู้ใช้ให้มากท่ีสุด  
 
 
 
 
 

2. ตัวบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์ตามภารกิจของหน่วยงาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จ านวน
บริการเชิงรุก (Proactive Service) และ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-service) ซึ่งได้มีการด าเนินการประเมินอยู่แล้ว แต่เพ่ิมเกณฑ์การประเมิน
เชิงคุณภาพ ควบคู่กับเกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักได้ 

 3. หน่วยงานพัฒนาบทบาทตนเองเป็น E- Research   Support ด้วยการ
ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ  บริการอบรมแนะน าการสืบค้นสารสนเทศเชิงรุก
ทั้งในหอสมุดและตามคณะวิชา และตามที่มีการร้องขอ 
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บทที่ 2 

ส่วนสาระ 
 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 องค์ประกอบ 2 
ตัวบ่งชี้ คือ  
         องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
         องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
           ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม 
                     สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
และมีเกณฑ์การประเมินที่ได้รับการมอบหมายจาก ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีกจ านวน 1 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
          องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
                              ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีเกณฑ์การประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(PULINET) 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

   ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
รวมการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งหมด 3 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ 
 ผลการประเมินตนเองของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ได้ด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบัน ทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 5 ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 
4.71 รวมผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนน 4.85  มีรายละเอียดผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกอ.  5 
องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 4.71 
ผลการประเมินตามเกณฑ์หน่วยงาน 4.71 
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ (ทุกตัวบ่งชี้ 6 ตัว) 4.85 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการว ิชาการ   
ตัวบ่งชี้ที ่3.1      การบริการวิชาการแกส่ังคม 
ชนิดของตวับง่ชี้    กระบวนการ 
ค าอธิบาย           การบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การจัดโครงการให้บริการแก่ชุมชน สังคม ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญที่ส านักหอสมุดกลางมี จะเป็น
การให้บริการแบบให้เปล่า หรือ คิดค่าใช้จ่ายก็ได้ (หารายได้) ตามความเหมาะสม 
  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

  

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

  

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ   

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   
 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :   6   เกณฑ์ประเมิน     :   5  คะแนน   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้     :   6   เกณฑ์ประเมิน     :   5   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :   6   ผลการด าเนินงาน  :    บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :   6   เกณฑ์ประเมิน     :   5   คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง 
  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การ
ด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

            ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (สห. 3.1.1-1) ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยใช้ผลการส ารวจความต้องการบริการ
วิชาการภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการให้บริการ 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดบริการ
แนะน า/ สอนการสืบค้นออนไลน์  การจัดบริการแนะน า/สอนการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ OPAC 
และ การจัดบริการแนะน า/สอนการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote X8 (สห. 3.1.1-2) และมีการ
ส ารวจความต้องการบริการวิชาการกับผู้ใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าโครงการบริการวิชาการที่
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังมีการส ารวจกิจกรรมที่ชุมชนต้องการให้ส านักหอสมุดกลาง
บริการวิชาการให้ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบ ารุงหนังสือและหนังสือท ามือ (สห. 3.1.1-3) 
โครงการห้องสมุดเพ่ือน้องและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (สห. 3.1.1-4)  โครงการ Library for All          
(สห. 3.1.1-5)  และโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing) เป็นต้น (สห. 3.1.1-6) มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดระดับแผน (สห. 3.1.1-7) และมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับโครงการ (สห. 3.1.1-8) มีการน าเสนอ
แผนบริการวิชาการแก่สังคมให้กับคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง เพ่ือพิจารณา (สห. 3.1.1-9) 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การ
ด าเนินการ 
มี ไม่มี 

2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

  

 

 

  

            ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาและชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 15 โครงการ         
(สห. 3.1.2-1) โดยในแต่ละโครงการน าไปพัฒนานักศึกษา และชุมชน เช่น โครงการปันปันการอ่าน จัดท าขึ้น
เพ่ือมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคให้สถานศึกษาที่ใกล้เคียงน าไปใช้ประโยชน์โดยการให้บริการนักเรียนเพ่ือจะได้
ศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอีกด้วย  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การ
ด าเนินการ 
มี ไม่มี 

3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า   

               ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า จ านวน 15 โครงการ ดังนี้ 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
1. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน (สห. 3.1.3-1) ประกอบด้วยโครงการย่อยจ านวน 6 โครงการ มีเป้าหมาย
เพ่ือปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รักการอ่าน ส่งเสริมทักษะให้กับผู้เกี่ยวข้องในการสร้างสังคมการอ่าน เพ่ิมความ
เข้มแข็งของทรัพยากรสารสนเทศที่น าออกบริการให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจน การให้
ความรู้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลางในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือน าองค์ความรู้ไป
พัฒนางานของห้องสมุด ซึ่งได้แก่ 

   1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อเพ่ือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของเด็ก เป็น
โครงการที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จัดท าขึ้นเพ่ืออบรมความรู้ในเรื่องหนังสือ สื่อ นิทานส าหรับการสร้าง
หนังสือและการซ่อมหนังสือ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นให้เกิด
แนวคิดในการสร้างสังคมรักการอ่านและมีความรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก
ให้กับกลุ่มครูของโรงเรียนประถมศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สห. 3.1.3-1-1) 

  1.2 โครงการ Library for All เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมการใช้
งานมุมหนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ในหัวข้อ  เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจ
การลงทุน” เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องการลงทุน รับรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การออม หุ้นและ
การเล่นหุ้น สามารถรู้จักวางแผนการเงิน การลงทุนและการออมได้ (สห. 3.1.3-1-2) 

  1.3 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรอบๆ 
มหาวิทยาลัย ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างเก่ง ดี มีสุข ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ได้เรียนรู้สังคม ธรรมชาติ และศิลปะ ฯลฯ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรของ
ส านักหอสมุดกลางเป็นผู้ขับเคลื่อน (สห. 3.1.3-1-3) 

             1.4 โครงการห้องสมุดเพ่ือน้องและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่างหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ กับหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือน าความรู้ในด้าน
การจัดหมวดหมู่ ไปจัดหมวดหมู่หนังสือให้มีระบบในการค้นคืน และเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการใช้งานได้ง่าย รวมถึง
ให้ความร่วมมือกับครูและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาห้องสมุด ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุน
บรรยากาศแห่ งการเรียนรู้พร้อมทั้ งจัดหาทรัพยากรที่ ได้รับบริจาคไปมอบให้ห้องสมุดที่ ขาดแคลน                 
(สห. 3.1.3-1-4) 

  1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ  (SMART Ageing) เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อินเทอร์เน็ต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (สห. 3.1.3-1-5) 
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  1.6 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสนเทศ เป็นกิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการภายนอก โดยเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไปภาษาไทย  
(สห. 3.1.3-1-6) 

2. โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือมาก
ขึ้น ตลอดจนได้รับบริการที่จัดขึ้นในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ โดยจัดให้มีการออกร้านจ าหน่ายหนังสือทุกประเภท    
สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนานักเขียนเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจใน      
การอ่าน (สห. 3.1.3-2) 

3. โครงการส ารวจและคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศภาคตะวันตก ในงานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก เป็นโครงการที่
จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจ คัดสรร และรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัด
หนึ่งในภูมิภาคตะวันตก ที่มีให้บริการในงานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มาจัดกลุ่มตามขอบเขตการด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก (สห. 3.1.3-3)    

หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
4. โครงการฐานข้อมูลศิลปะอาเซียน เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ โดยจัดท าฐานข้อมูล ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลศิลปะอาเซียนที่มีการรวบรวม
ไว้แล้ว ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (สห. 3.1.3-4) 

5. โครงการนักเขียนการ์ตูนไทย เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพ่ือรวบรวมข้อมูลชีวประวัติและผลงานนักเขียนการ์ตูน
ไทยที่มีชื่อเสียงจากยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันเพ่ือเผยแพร่เทคนิค การวาด กระบวนการคิดออกแบบของนักเขียน
การ์ตูน  เป็นการปลูกฝังความรู้สึกรัก ตระหนักในคุณค่าและความงามในศิลปะของการ์ตูนไทย (สห. 3.1.3-5) 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สมุดท ามือ : น าความรู้สู่ชุมชน  เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้และสอนเทคนิคขั้นตอนการท าหนังสือท ามือแก่
นักเรียนซึ่งเป็นชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนา
ต่อยอด อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งทางปัญญาของชุมชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีคุณภาพ
ต่อไป (สห. 3.1.3-6) 

7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน EndNote เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษาและผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการจัดการทางบรรณานุกรม 
EndNote และสามารถใช้โปรแกรม EndNote สร้างเอกสารอ้างอิงในวิทยานิพนธ์ งานวิจัยและงานอ่ืนๆ ได้ 
(สห. 3.1.3-7) 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
8. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบ ารุงหนังสือและหนังสือท ามือ เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการน าความรู้
ของบุคลากรหอสมุด ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพการซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือและการ
ท าหนังสือท ามือ ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักเรียน และครูบรรณารักษ์ได้มี    
ความรู้ และสามารถดูแลรักษา อนุรักษ์หนังสือได้ด้วยตนเอง เป็นการลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้รับความรู้ในการท า
หนังสือท ามือ (สห. 3.1.3-8) 
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9. โครงการ Light by your voice เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้กับ
นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย โดยหอสมุดเป็นสื่อกลางในการสร้าง
หนังสือเสียง ส่งมอบให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในลักษณะจิตอาสา        
(สห. 3.1.3-9) 

10. โครงการปันปันกันอ่าน ปี 2561 เป็นโครงการที่หอสมุด จัดท าขึ้นเพ่ือมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาไม่ตรงกับการเรียนการ
สอนและเป็นฉบับเกินความต้องการ เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ห้องสมุดประชาชนชน เรือนจ า มหาวิทยาลัย เป็นต้น
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือให้เกิดความคุ้มค่าอย่างเต็มที่ และส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สห. 3.1.3-10)  

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
11. โครงการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร 
เคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ ” เป็นโครงการที่หอจดหมายเหตุฯจัดท าร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัด
นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  เพ่ือเผยแพร่ประวัติผลงานและร าลึกถึงคุณ   
งามความดีท่ีมีต่อวงการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 3.1.3-11) 

12. โครงการการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสานรังสรรค์ศิลป์มรดกไทย เป็น
โครงการที่หอจดหมายเหตุฯ จัดท าร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัด  นิทรรศการ “พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : สามัคคีสร้างชาติ” เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
พระเกียรติคุณและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว              
(สห. 3.1.3-12) 

13. โครงการนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร" เป็นโครงการจัด
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพัฒนาการของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชน (สห. 3.1.3-13) 

14. โครงการจัดงานวันคล้ายวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ “กึ่งศตวรรษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์” เป็นโครงการที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดท าขึ้นเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญและเกิดความรักและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสืบสารและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม เช่น  การบรรยายพิเศษ และการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง 
“กึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์” เป็นต้น (สห. 3.1.3-14) 

15. โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นโครงการที่จัดท าระหว่างจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอจดหมายเหตุ
ฯ เนื่องในงานครบรอบ “111 ปี  ร าลึก...พระราชวังสนามจันทร์” เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและเพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นโดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ 
พระราชวังสนามจันทร์  (สห. 3.1.3-15) 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การ
ด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

  

            ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมิน ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน             
(สห. 3.1.4-1)  มีการประเมินตัวบ่งชี้ระดับโครงการ (สห. 3.1.4-2) ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จของโครงการที่
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บรรลุตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และตัวชี้วัดเป็นไปตามที่ก าหนด 
โดยน าผลประเมินโครงการสรุปแยกตามหน่วยงาน และตามยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลาง (สห. 3.1.4-3) 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ   

    
            ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการน าผลการประเมินความส าเร็จทั้งในระดับแผนและ
ระดับโครงการมาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดโครงการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน (สห. 3.1.5-1) โดยการน าความรู้ของบุคลากรสอนการท าหนังสือท ามือ  ผลการประเมินโครงการ
พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการ
ฝึกอบรมอีก สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักหอสมุดกลางจึงได้จัดโครงการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สมุดท ามือ : น าความรู้สู่ชุมชน (สห. 3.1.5-2) เพ่ือน าความรู้ของบุคลากรมาสอน
การท าหนังสือท ามืออีกครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดโครงการค่ายห้องสมุดสุด
หรรษา (สห. 3.1.5-3) จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นมารยาทไทย ศิลปะของหนู ตามรอยพ่อ ปั้นดินให้เป็นดาว ให้กับ
เด็กๆ เป็นต้น ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีและมี
ประโยชน์ส าหรับเด็กควรจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หอสมุดจึงได้ด าเนินการจัด
โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา (สห. 3.1.5-4) เพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆ อีกครั้ง  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน   

    นอกจากจะมีโครงการการบริการวิชาการสู่สังคมของส านักหอสมุดกลางแล้ว ส านักฯ ยังมีการ
จัดบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
1. โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล จัดท าขึ้นระหว่าง         

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือเผยแพร่ประวัติผลงานและร าลึกถึง    
คุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล ที่มตี่อมหาวิทยาลัยศิลปากร (สห. 3.1.6-1) 

2. โครงการนิทรรศการ “พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : สามัคคีสร้าง
ชาติ”  จัดท าขึ้นระหว่างหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเผยแพร่พระราช
ประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สห.3.1.6-2) 

3. โครงการการจัดงานวันคล้ายวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์    
“กึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์” จัดท าขึ้นระหว่างหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้บุคลากร ได้ตระหนักะเห็นความส าคัญและเกิดความรักและความ
ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสืบสารและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (สห.3.1.6-3) 

 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. โครงการ Library for All เป็นกิจกรรมจัดท าขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหอสมุดพระราชวัง   

สนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดบริการมุม
หนังสือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการลงทุนได้รับรู้ด้านการวางแผน
การเงินการลงทุนและการออม (สห.3.1.6-4) 

 ความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐม 
            5. โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จัดท าขึ้นระหว่างหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมมือกับ
จังหวัดนครปฐม ในงานครบรอบ “111 ปี ร าลึก...พระราชวังสนามจันทร์” เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางและเพ่ือให้เห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น  (สห.3.1.6-5) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 3.1.1-1 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 3.1.1-2 รายงานผลการส ารวจความต้องการการรับบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)   
สห. 3.1.1-3 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบ ารุงหนังสือและหนังสือท ามือ 
สห. 3.1.1-4 โครงการห้องสมุดเพ่ือน้องและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สห. 3.1.1-5 โครงการ Library for all 
สห. 3.1.1-6 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing) 
สห. 3.1.1-7 แผนและผลบริการวิชาการ 
สห. 3.1.1-8 ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
สห. 3.1.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ ที่ 22 

ธันวาคม 2560 
สห. 3.1.2-1 แผนการใช้ประโยชน์ของโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สห. 3.1.3-1 โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือชุมชน (ประกอบด้วย 5 โครงการและ 1 กิจกรรม) 

 สห. 3.1.3-1-1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อเพ่ือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน      
ของเด็ก  

 สห. 3.1.3-1-2  โครงการ Library for All 
 สห. 3.1.3-1-3  โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา 
 สห. 3.1.3-1-4  โครงการห้องสมุดเพื่อน้องและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 สห. 3.1.3-1-5  โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (SMART Ageing) 
 สห. 3.1.3-1-6  กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสนเทศ 

สห. 3.1.3-2 โครงการทับแก้วบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 
สห. 3.1.3-3 โครงการ ส ารวจและคัดสรรทรัพยากรสารสนเทศภาคตะวันตก ในงานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก 
สห. 3.1.3-4 โครงการฐานข้อมูลศิลปะอาเซียน 
สห. 3.1.3-5 โครงการนักเขียนการ์ตูนไทย 
สห. 3.1.3-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สมุดท ามือ : น าความรู้สู่ชุมชน 
สห. 3.1.3-7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้งาน EndNote  
สห. 3.1.3-8 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการซ่อมบ ารุงหนังสือและหนังสือท ามือ 
สห. 3.1.3-9 โครงการ Light by your voice 
สห. 3.1.3-10 โครงการปันปันกันอ่าน ปี 2561 
สห. 3.1.3-11 โครงการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิต

เลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์” 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 3.1.3-12 โครงการการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสานรังสรรค์ศิลป์     

มรดกไทย 
สห. 3.1.3-13 โครงการนิทรรศการ “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร" 
สห. 3.1.3-14 โครงการจัดงานวันคล้ายวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์         

“กึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์”  
สห. 3.1.3-15 โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
สห. 3.1.4-1 การประเมินตัวบ่งชี้ระดับแผน 
สห. 3.1.4-2 การประเมินตัวบ่งชี้ระดับโครงการ 
สห. 3.1.4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2560                         

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
สห. 3.1.5-1 โครงการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
สห. 3.1.5-2 โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สมุดท ามือ : น าความรู้สู่ชุมชน 
สห. 3.1.5-3 การจัดโครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา 
สห. 3.1.5-4 โครงการค่ายห้องสมุดสุดหรรษา  
สห. 3.1.6-1 โครงการจัดงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล “ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิต

เลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์” 
สห. 3.1.6-2 โครงการการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสานรังสรรค์ศิลป์     

มรดกไทย 
สห. 3.1.6-3 โครงการการจัดงานวันคล้ายวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

“กึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์” 
สห. 3.1.6-4 โครงการ Library for All 
สห. 3.1.6-5 โครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

3.1 6 6 6 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 

จุดเด่น 

1. มีแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
2. มีการด าเนินการตามแผน 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ  
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงผลการด าเนินการในปีถัดไป 
5. มีโครงการบริการวิชาการท้ังภายใน และภายนอกองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 -  ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลส าเร็จของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ครบทุก
โครงการ  
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
   กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี       กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ ดี จากความรู้ทั้ งที่ มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

  

5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

  

 
ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว:       6   เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:        6   เกณฑ์ประเมิน   :    5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้ :          5       ผลการด าเนินงาน       บรรลุเป้าหมาย  
เป้าหมายปีต่อไป :       6      เกณฑ์ประเมิน  :    5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

  
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านัก
หอสมุดกลาง ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม จัดท าแผนกลยุทธ์ตามกรอบนโยบายของส านักหอสมุดกลางและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ (สห. 5.1.1-1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการระดมสมองแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท า SWOT Analysis ในการสัมมนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 24 – 25 
มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมเมธาวลัย อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (สห. 5.1.1-2) นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
ประชุมวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 ณ ห้องประชุม 414 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จ านวน 3 ท่าน วิพากย์ยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 – 2565      
(สห. 5.1.1-3) โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (สห. 5.1.1-4) มีการก าหนดค่าเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ (สห. 5.1.1-5) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานในสังกัดในการประชุม
คณะกรรมการ ประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (สห. 5.1.1-6)  
มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.1-7)  เพ่ือด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส านัก
หอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักหอสมุดกลาง 
(สห. 5.1.1-8) และแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละหอสมุด (สห. 5.1.1-9) รวมทั้งมีการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลาง              
(สห. 5.1.1-10) มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565 ของส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.1-11) 
มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษาที่ใช้บริการ (สห. 5.1.1-12) มีการประเมินโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สห. 5.1.1-13) มีการน าเสนอประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางและน าเสนอแผนให้ที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
(สห. 5.1.1-14) เพ่ือให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 
2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง  
(สห. 5.1.2-1) เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยง มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (สห. 5.1.2-2) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่แต่ละหน่วยงาน
เสนอผ่านคณะกรรมการฯ  และน าข้อมูลการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ย งที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
มากมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (สห. 5.1.2 -3) และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2   
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) มีการทบทวนและปรับแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561  (สห. 5.1.2-4) โดยปรับและ
เพ่ิมเติมปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 2561 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการบริหารความเสี่ยง จ านวน 5  ครั้ง (สห. 5.1.2-5) และจัดโครงการด้านความเสี่ยงซึ่งเป็นภาพรวมของ
ส านักหอสมุดกลาง จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการให้ความรู้ระเบียบการเงิน และระเบียบพัสดุกับงาน
ห้องสมุด (สห. 5.1.2-6) และโครงการให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด (สห. 5.1.2 -7) ซึ่งด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 เสนอแนะไว้ และยังมี
การรายงานแผนและผลการด าเนินงานการประเมินผลและการควบคุมภายในและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) (สห. 5.1.2 -8) 
รวมทั้งยังมีรายงานผลการด าเนินโครงการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม 2561 (สห. 5.1.2 -9) และมีการ
รายงานประเมินผลโครงการต่อคณะกรรมการส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.2-10) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป  
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ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 

  

         
      ส านั กหอสมุ ดกลาง มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร ด า เนิ นการบริห ารงาน โดยการยึ ดหลั ก 
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง มีการปฏิบัติงาน
มุ่งเน้นประสิทธิผลในระดับหน่วยงาน  โดยมีแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น
ทิศทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ (สห. 5.1.3-1) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย 8 เดือน เสนอต่อผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง 
และมหาวิทยาลัย (สห. 5.1.3-2)  ในระดับหอสมุดมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (สห. 5.1.3-3) และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(สห. 5.1.3-4) มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในที่ประชุมประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง      
(สห. 5.1.3-5)   

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ส านักหอสมุดกลาง  มีการด าเนินงานยึดเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาส านักหอสมุดกลางสู่องค์การแห่งนวัตกรรมที่
มีคุณภาพในการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโดยมีกลยุทธ์พัฒนาเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ (สห. 5.1.3-6) มีการน าระบบ e-Meeting มาใช้ในการประชุมภายในส านักหอสมุดกลาง เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแฟ้มและเอกสารประกอบการประชุม (สห. 5.1.3-7) มีการใช้โปรแกรมสถิติการลาของ
ส านักหอสมุดกลาง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวันลาได้ด้วยตนเอง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม (สห. 5.1.3-8) มีการจัดท าโปรแกรมสารบรรณออนไลน์ (สห. 5.1.3-9) 
โปรแกรมการจองรถยนต์ส านักหอสมุดกลางออนไลน์ (สห. 5.1.3-10) โปรแกรม e-Docment ในการรับส่ง
เอกสาร (สห. 5.1.3-11 ) โปรแกรมเวียนเอกสารผ่านทาง e-Document (สห. 5.1.3-12) นอกจากนี้ ส านัก
หอสมุดกลาง ยังได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.2560 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  เพื่อสร้างคลัง
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทั ลและจัดการรวบรวมภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร   
อันได้แก่ ผลงานที่เป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและผลงานศิลปะของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ที่วิทยาเขต 
วังท่าพระ มาจัดเก็บและสงวนรักษาให้คงอยู่ในระยะยาว รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรับรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานอย่างกว้างขวาง ถือเป็นการน าผลงานวิจัย มาพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้บริการ  (สห. 5.1.3-13)  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการให้บริการต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองให้กับผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยที่ มี ความหลากหลายและมีความแตกต่ างได้อย่ างเหมาะสม โดยได้ จัดท าแบบส ารวจความ  
พึงพอใจต่อการใช้บริการของส านักหอสมุดกลางอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สห. 5.1.3-14) ส านักงานส านักหอสมุด
กลาง ยังมีการท างานวิจัย เรื่อง ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมาก
ที่สุด (สห. 5.1.3-15) ผลการส ารวจน าไปสู่ โครงการต่าง ๆ อาทิ เช่น โครงการห้องสมุด 24 ชั่ วโมง   
(สห. 5.1.3-16) โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ : Book Selection @ Your Faculty และ โครงการ Book 
basket (สห. 5.1.3-17) หอสมุดสาขา วังท่าพระ ขยายเวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จาก 08.30 – 
19.30 น. เป็น 08.30 – 20.30 น. ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 (สห. 5.1.3-18) นอกจากนี้ยังใช้ผลการส ารวจ
ความต้องการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่ต้องการให้
ส านักหอสมุดกลางจัดให้บริการ (สห. 5.1.3-19) และด าเนินการจัดบริการตามความต้องการแก่ผู้ใช้บริการทั้ง 3 
พ้ืนที่ (สห. 5.1.3-20) อีกทั้งยังร่วมเป็นผู้รับผิดชอบสอนรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ ให้บริการแก่คณะวิชา/
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเป็นอาจารย์พิเศษ การเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่
คณะวิชาร้องขอ (สห. 5.1.3-21) การส่งบุคลากรช่วยงานมหาวิทยาลัย การเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา (สห. 5.1.3-22) การเป็นสถานที่เยี่ยมชมดูงาน (สห. 5.1.3-23) การให้ใช้พ้ืนที่หรือสถานที่เพ่ือจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (สห. 5.1.3-24)     

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ส านักหอสมุดกลางได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ที่วางไว้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ซึ่งแผนดังกล่าวได้ด าเนินการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย (สห. 5.1.3-25) มีการด าเนินงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 
โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดความชื้น ตาข่ายกันนกพิราบ และถังดับเพลิง 
(สห. 5.1.3-26) นอกจากนี้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการนอกหอสมุดสาขา วังท่าพระ ระหว่างการ
ปรับปรุงวังท่าพระ ในด้านรับคืนหนังสือ ส่งหนังสือจองออนไลน์ รับข้อเสนอแนะซื้อหนังสือ แนะน าการสืบค้น 
และบริการอ่ืน ๆ ยังคณะวิชาต่าง ๆ ของวังท่าพระที่ท าการเรียนการสอนนอกพ้ืนที่ตามโครงการ Library 
Everywhere (สห. 5.1.3.27)  

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  ส านักหอสมุดกลาง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความโปร่งใสโดยใช้การประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ (สห. 5.1.3-28) ที่ด าเนินการอย่าง
เปิ ด เผยตรงไปตรงมา สามารถชี้ แจ งได้ เมื่ อมี ข้ อส งสั ย  มี ก ารล งน ามรับทราบ ผลการประ เมิ น   
(สห. 5.1.3-29) มีการด าเนินการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอน กฎและระเบียบทาง  
ด้านการเงินและพัสดุ (สห. 5.1.3-30) มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  
(สห. 5.1.3-31) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเปิดเผยในวงกว้างผ่านเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง 
(www.l.su.ac.th)  มีช่องทางติดต่อทาง website, โทรศัพท์ , e-Mail, Facebook, Blog โปรแกรมไลน์  
เป็นต้น (สห. 5.1.3-32) มีการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกคนเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด  
(สห. 5.1.3-33)   

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  ส านักหอสมุดกลางให้จัดท ากล่องรับข้อเสนอแนะ/ผ่าน
ทางอีเมล/ระบบ OPAC (สห. 5.1.3-34) ไว้ให้ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสร่วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการพัฒนาส านักหอสมุดกลาง มี
โครงการแนะน าการใช้ห้องสมุดจากพ่ี...สู่น้อง ปี 2561 โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีแนะน าการใช้หอสมุดกับน้องใหม่ 
(สห. 5.1.3-35) มีการจัดโครงการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” โดย ผศ.ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร  
เพ่ือตอบข้อซักถามประเด็นที่สงสัยกับประชาคมส านักหอสมุดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปรับโครงสร้าง
ส่วนงานภายหลังการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (สห. 5.1.3-36) นอกจากนี้มีการจัดโครงการ
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สัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร”  เมื่อวันที่ 
4 – 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และโรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า 
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี น าไปสู่การร่วมกันจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) ท าให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (สห. 5.1.3-37) มีการจัดโครงการ SULib KM Day 2017 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร น าไปสู่การน าเสนอผลงานของบุคลากรของส านักหอสมุดกลางทั้ง 3 แห่งประกวดแข่งขัน
ค้นหา Best Practice (สห. 5.1.3-38)  โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ : Book Selection @ Your Faculty 
และโครงการ Book basket (สห. 5.1.3-39) เป็นการเพ่ิมช่องทางให้กับอาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เสนอซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักหอสมุดกลางซึ่งมาจากคณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1 คน  ตัวแทนระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนบุคลากรภายในจ านวน 3 คน เพ่ือ
ร่วมก าหนดนโยบายในการด าเนินการและพัฒนาส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1. 3-40) มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
การจัดการความรู้  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการประเมินผลโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะประกอบด้วย
ตัวแทนของแต่ละหอสมุดเป็นกรรมการทุกชุด เพื่อร่วมกันด าเนินงานตามภารกิจที่ส านักหอสมุดกลางมอบหมาย 
(สห. 5.1.3-41)  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  ส านักหอสมุดกลาง ใช้หลักการกระจายอ านาจ
ในการบริหารงาน โดยมีการมอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการฯ หัวหน้าหอสมุด  เลขานุการส านักหอสมุดกลาง 
(สห. 5.1.3-42) และประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีอ านาจในการวางแผนการด าเนินงาน และปฏิบัติงาน
ตามแผน และสามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้ง
ไว้ (สห. 5.1.3-43)  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ส านักหอสมุดกลาง มีการบริหารราชการโดยยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลัง 
และพัสดุ (สห. 5.1.3-44) การประเมินผลปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรในสังกัด (สห. 5.1.3-45)  
และการปฏิบัติตามระเบียบการใช้หอสมุด (สห. 5.1.3-46)  

9. หลักความเสมอภาค (Equity) ส านักหอสมุดกลางได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียม
เสมอภาคกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ ตาม
ระเบียบการใช้หอสมุดได้ก าหนดไว้ (สห. 5.1.3-47) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
เสมอภาค (สห. 5.1.3-48)  

10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  การด าเนินงานของส านักหอสมุดกลางใช้
วิธีการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยในแต่ละเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลางซึ่ง
จะมีตั วแทนจากทุกหน่ วยงานในสังกัดเข้ าร่วมประชุม ร่วมเสนอข้อคิด เห็น  และตัดสินใจร่วมกัน  
(สห. 5.1.3-49)  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

  

  
 ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้   
ท าหน้าที่ในการรับผิดชอบการวางนโยบาย  จัดท าแผนการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (สห. 5.1.4-1)  คณะกรรมการได้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้ให้
เป็นไปอย่างมีระบบ มีการก าหนดประเด็นความรู้เพ่ือถอดบทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ตรงของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน ตามแผนการจัดการความรู้ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร (SULib KM 
Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดการความรู้ จ านวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการ SULib KM 
Day 2017 และ 2) โครงการ การจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  (สห. 5.1.4-2) ซึ่งโครงการต่าง ๆ หากด าเนินการแล้วเสร็จจะถูกรวบรวมข้อมูลความรู้เป็นลายลักษณ์
อักษรเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและน าเผยแพร่ในฐานความรู้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บน
เว็บไซต์ http://www.l.su.ac.th/kb เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานและพัฒนาตน
ต่อไป  โดยฐานความรู้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางส าหรับการจัดการ
ความรู้ของบุคลากรส านักหอสมุดกลางที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การอบรม และการประชุม 
(สห. 5.1.4-3)   
 ในปีงบประมาณ 2560 ส านักหอสมุดกลาง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด าเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้           
(สห. 5.1.4-4)  
 นอกจากการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลางแล้ว ในแต่ละหอสมุดจะ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายหัวข้อในรูปแบบต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่ได้จากการท างาน การเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการท างานหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หอสมุดสาขา วังท่าพระ มี  Story 
Telling @THA Pra SU บ น เว็บ ไซต์  http://www.resource.lib.su.ac.th/ks/ (สห . 5 .1 .4 -5 ) ห อสมุ ด 
พ ระ ร าช วั งส น าม จั น ท ร์  มี  SNC Library Blog บ น เว็ บ ไซ ต์  http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/ 
(สห. 5.1.4-6)  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ส านักงานส านักหอสมุดกลาง และ หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ http://l.su.ac.th/kb บุคลากรสามารถเข้าไปดู
ข้อมูลได้ที่ หัวข้อ องค์ความรู้จากการศึกษา การอบรมและการประชุม (สห. 5.1.4-7)  
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

  
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มอบหมายภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไว้
ที่ส านักงานส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5-1) ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือด าเนินการด้านพัฒนา
บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5.2) รวมทั้งก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
เพ่ือน าสู่การปรับปรุงในปีต่อไป (สห. 5.1.5-3) มีการด าเนินการให้บุคลากรแต่ละคนจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและให้
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามต าแหน่งของตนเอง (สห. 5.1.5-4) นอกจากนี้ยังมีการจัดท าเส้นทาง
การฝึกอบรม (Training Roadmap) ตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะตามสายงาน 
(Functional Competency) และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยวาง
กรอบการด าเนินงานระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2565 เพ่ือน าหลักสูตรตามเส้นทางการ
ฝึกอบรมมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามสมรรถนะที่หน่วยงานต้องการ (สห. 5.1.5-5) นอกจากนี้ส านัก
หอสมุดกลาง ได้น าผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มาใช้เป็นกรอบการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร  
(สห. 5.1.5-6) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ที่ได้ด าเนินการไปแล้วมี ดังนี้ 
      1.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง “นโยบายและแนวทางการ 
พัฒนาบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร” เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และโรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี   
(สห. 5.1.5-7) 

2.จัดโครงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยใน 
ก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการ
บริหารวิชาการของคณะ พ.ศ.2561 ซึ่งคณะวิชา ส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงส านักหอสมุดกลาง จะต้องจัดท าค าขอ 
พร้อมประเมินค่างานเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ
นโยบาย แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานและสร้างความเข้าใจในการด าเนินการปรับโครงสร้างของส านัก
หอสมุดกลาง  จึงได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มา 
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาคมส านักหอสมุดกลาง เพ่ือแจ้งความเป็นมาและแนวทางการปรับ
โครงสร้างส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.5-8) 

 3. การจัดโครงการร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 2 โครงการ (สห. 5.1.5-9) คือ 
  3.1 โครงการให้ความรู้ระเบียบการเงินและระเบียบพัสดุกับงานห้องสมุดปี 2560  
  3.2 โครงการความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด     
4. การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งในและนอกหน่วยงาน (สห 5.1.5-10)  
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การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

  

  
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประกาศนโยบายคุณภาพ (สห. 5.1.6-1)  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา (สห. 5.1.6-2) เพ่ือท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลางให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือติดตามผล
การด าเนินการประกันคุณภาพตามก าหนดการประจ าปี (สห. 5.1.6-3)  มีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2560 (สห. 5.1.6-4) มีแผนพัฒนาคุณภาพงานบริการ มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (สห. 5.1.6-5) มีการเผยแพร่เกณฑ์ ตัวชี้วัด และความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท า
ระบบประกันคุณภาพภายใน ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง  (สห. 5.1.6-6)  มีการน าระบบประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ โดยการน าระบบ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละ
หอสมุด โดยแต่ละหน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการปฏิบัติงานตามแผน มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผน (สห. 5.1.6-7) มีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลางเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
หลักของส านักหอสมุดกลาง (สห. 5.1.6-8) รวมทั้งมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560 (สห. 5.1.6-9) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง      
(สห. 5.1.6-10) เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในปีถัดไป 
นอกจากนี้ส านักหอสมุดกลาง ยังมีการส่งบุคลากรเข้าอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx 
และโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR Writing) (สห. 5.1.6-11) 
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รายการเอกสารหลักฐาน  
หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สห. 5.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.1-2 โครงการสัมมนาบุคลากร หัวข้อ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง (แผนระยะยาว) 
สห. 5.1.1-3 โครงการสัมมนากลุ่มย่อย 
สห. 5.1.1-4 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2561-2565 (หน้า 4-5 และหน้า 41) 
สห. 5.1.1-5 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง (ภาคผนวก ก) 
สห. 5.1.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 9/2560 
สห. 5.1.1-7 หน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง (การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง) 
สห. 5.1.1-8 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.1-9 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหอสมุด 
สห. 5.1.1-10 โครงการและแผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 
สห. 5.1.1-11 แผนยุทธศาสตร์การเงินส านักหอสมุดกลาง พ.ศ.2561-2565 
สห. 5.1.1-12 การค านวณต้นทุนต่อหน่วยของนักศึกษาที่ใช้บริการ 
สห. 5.1.1-13 สรุปรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักหอสมุดกลาง ปี 2560 
สห. 5.1.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 2/2560 
สห. 5.1.2-1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.2-2 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สห. 5.1.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี  2/2560 
สห. 5.1.2-4 แผนบริหารความเสี่ยง ส านักหอสมุดกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับแผนรอบ 6 เดือน) 
สห. 5.1.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สห. 5.1.2-6 การขออนุมัติโครงการให้ความรู้ระเบียบการเงิน และระเบียบพัสดุกับงานห้องสมุด  
สห. 5.1.2-7 การขออนุมัติโครงการให้ความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด  
สห. 5.1.2-8 รายงานแผนและผลการด าเนินงานการประเมินผลและการควบคุมภายในและรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561(รอบ 6เดือน) 
สห. 5.1.2-9 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 7/2561   
สห. 5.1.2-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี  2/2561 
สห. 5.1.3-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สห. 5.1.3-2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย 8 เดือน 
สห. 5.1.3-3 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สห. 5.1.3-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สห. 5.1.3-5 รายงานการประชุมประจ าเดือน ส านักหอสมุดกลาง (รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการต่าง ๆ)  
สห. 5.1.3-6 แผนยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 
สห. 5.1.3-7 ระบบ e-Meeting 
สห. 5.1.3-8 โปรแกรมสถิติวันลาของส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.3-9 โปรแกรมสารบรรณออนไลน์ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 5.1.3-10 โปรแกรมการจองรถยนต์ส านักหอสมุดกลางออนไลน์ 
สห. 5.1.3-11 โปรแกรม e-Docment ในการรับส่งเอกสาร 
สห. 5.1.3-12 โปรแกรมเวียนเอกสารผ่านทาง e-Document 
สห. 5.1.3-13 ทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.3-14 แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.3-15 การวิจัย เรื่อง ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.3-16 โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง 
สห. 5.1.3-17 โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
สห. 5.1.3-18 หอสมุดสาขา วังท่าพระขยายเวลาเปิดให้บริการ 
สห. 5.1.3-19 การส ารวจความต้องการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ส านักหอสมุดกลางจัด

ให้บริการ 
สห. 5.1.3-20 การน าผลการส ารวจฯ มาด าเนินการ 
สห. 5.1.3-21 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย/อาจารย์พิเศษ  
สห. 5.1.3-22 หนังสือส่งบุคลากรช่วยงานมหาวิทยาลัย/ขอความอนุเคราะห์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ

นักศึกษา 
สห. 5.1.3-23 หนังสือขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมดูงาน 
สห. 5.1.3-24 หนังสือ/เอกสารในการขอใช้พ้ืนที่หรือสถานที่เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
สห. 5.1.3-25 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 
สห. 5.1.3-26 รูปถ่ายกล้องวงจรปิด เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดความชื้น ตาข่ายกันนกพิราบ และ 

ถังดับเพลิง 
สห. 5.1.3-27 โครงการ Library where 
สห. 5.1.3-28 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สห. 5.1.3-29 (ตัวอย่าง) เอกสารการลงนามรับทราบผลการปฏิบัติงาน 
สห. 5.1.3-30 ขั้นตอนการด าเนินงานทางการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 
สห. 5.1.3-31 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลาง  

วาระการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ และจากเงินงบประมาณ 
สห. 5.1.3-32 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.3-33 ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด 
สห. 5.1.3-34 กล่องรับความคิดเห็นผ่านระบบ OPAC / ผ่านทาง e-Mail 
สห. 5.1.3-35 โครงการแนะน าการใช้ห้องสมุดจากพ่ี...สู่น้อง ปี 2561 
สห. 5.1.3-36 โครงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ 
สห. 5.1.3-37 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
สห. 5.1.3-38 โครงการ SULib KM Day 2017 
สห. 5.1.3-39 โครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 5.1.3-40 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.3-41 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สห. 5.1.3-42 ค าสั่งมอบอ านาจรองผู้อ านวยการ เลขานุการส านักหอสมุดกลาง และหัวหน้าหอสมุด 
สห. 5.1.3-43 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ 
สห. 5.1.3-44 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ 
สห. 5.1.3-45 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
สห. 5.1.3-46 ระเบียบการใช้หอสมุด 
สห. 5.1.3-47 ระเบียบการใช้หอสมุด 
สห. 5.1.3-48 รายชื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
สห. 5.1.3-49 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.4-1 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
สห. 5.1.4-2 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.4-3 ฐานความรู้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร บนเว็บไซต์ http://www.l.su.ac.th/kb  
สห. 5.1.4-4 โครงการวิจัยของส านักหอสมุดกลาง เรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้ของ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
สห. 5.1.4-5 http://www.resource.lib.su.ac.th/ks/ หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
สห. 5.1.4-6 http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   
สห. 5.1.4-7 http://l.su.ac.th/kb/ องค์ความรู้จากการศึกษา การอบรมและการประชุม หอสมุดวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปารก ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง ครั้งท่ี 9/2560 
สห. 5.1.5-2 แผนพัฒนาบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
สห. 5.1.5-3 การประเมินผลโครงการ 
สห. 5.1.5-4 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
สห. 5.1.5-5 คู่มือเส้นทางการฝึกอบรม (Training Roadmap) 
สห. 5.1.5-6 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.5-7 โครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
สห. 5.1.5-8 โครงการบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานภายหลังการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ

ของรัฐ 
สห. 5.1.5-9 โครงการให้ความรูร้ะเบียบการเงินและระเบียบพัสดุกับงานห้องสมุด ปี 2560และโครงการให้ความรู้

กฎหมายลิขสิทธิ์กับงานห้องสมุด 
สห. 5.1.5-10 รายงานสรุปการส่งบุคลากรไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา  
สห. 5.1.6-1 นโยบายคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.6-2 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สห. 5.1.6-4 

 
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

http://www.l.su.ac.th/kb
http://www.resource.lib.su.ac.th/ks/%20หอสมุด
http://l.su.ac.th/kb/%20องค์ความรู้จากการศึกษา%20การ
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 5.1.6-5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
สห. 5.1.6-6 เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 
สห. 5.1.6-7 -  แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (สห. 5.1.6-7.1) 

-  รายงานความคืบหน้าและการรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรมประจ าปี 2561 
(หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และหอจดหมายเหตุ) (สห. 5.1.6-7.2)  
 

สห. 5.1.6-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(รายงานความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ) 

สห. 5.1.6-9 รายงานการประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สห. 5.1.6-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 
สห. 5.1.6-11 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx SAR Writing) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  หน้า 76 

   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี  5 : การบริการหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

5.1 6 6 6 

ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 

1. มีการวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผน มีการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานครบทุกหน่วยงาน 

2. มีคณะกรรมการเฉพาะกิจรับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ และคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

3. มีการวิพากย์ยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลางโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
  

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
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องค์ประกอบที่ 6   ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
                       จากคะแนนเต็ม 5 
  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลิต 
ค าอธิบาย            ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) 
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหอสมุด เนื่องจากการให้บริการของหอสมุดจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งการส ารวจความพึงพอใจจะพิจารณา 4 ประเด็นหลัก  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : มีการส ารวจความพึงพอใจ 4 ประเด็นส าคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว  : 4.06            เกณฑ์ประเมิน     :   4.06 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้     : 4.15   เกณฑ์ประเมิน    :   4.15  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 4.50   ผลการด าเนินงาน :      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 4.50   เกณฑ์ประเมิน    :   4.50  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

              ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มุ่งเน้นที่จะพัฒนาการให้บริการด้วยกระบวนการที่มี
คุณภาพ (PDCA) โดยมีแผนการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด (Plan) ในทุกปีการศึกษา           
(สห. 6.1.4-1) เก็บข้อมูล (Do) โดยใช้แบบสอบถาม (สห. 6.1.4-2) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ 7 ประเด็น ที่มีส าคัญและครอบคลุมภารกิจหลักของส านักหอสมุดกลาง  ได้แก่ 

     1. ด้านบุคลากรของห้องสมุด  
     2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  
     3. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  
     4. ด้านกายภาพที่เหมาะสม  
     5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  
     6. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  
     7. ด้านการประชาสัมพันธ์  
     จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าใช้บริการโดยตรงกับหอสมุดทั้ง 4 แห่ง คือ 1) หอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ 2) หอสมุดสาขา วังท่าพระ 3) หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 4) หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้ 
               รอบท่ี 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 (สห. 6.1.4-3)  
               รอบท่ี 2 ระหว่างเดือน มกราคม– เมษายน  2561 (สห. 6.1.4-4)  

    มีการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุด (Check)  โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก น าเสนอ
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินในแต่ละด้าน ส่วนเกณฑ์มาตรฐานด้านที่ 4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการนั้น  จะใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยทั้ง 7 ด้านที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของส านักหอสมุดกลาง  
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ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด  (รอบท่ี 1 สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560) 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(แยกตามวิทยาเขต) 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับ 

สนาม
จันทร์ 

วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมาย
เหตุ 

1. 1. กระบวนการ ขั้นตอน 
   การให้บริการ 

4.05 4.00 4.45 4.00 4.13 มาก 

2. 2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.09 4.65 4.46 4.15 4.34 มาก 
3. 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 3.85 4.15 4.15 4.00 4.04 มาก 
4. 4. คุณภาพการให้บริการ 3.97 4.15 4.07 4.02 4.09 มาก 

 
ตารางท่ี  2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด (รอบที่ 2 มกราคม  – เมษายน 2561) 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(แยกตามวิทยาเขต) 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับ 

สนาม
จันทร์ 

วังท่าพระ เพชรบุรี จดหมาย
เหตุ 

5. 1. กระบวนการ ขั้นตอน 
   การให้บริการ 

4.28 4.59 4.25 4.00 4.28 มาก 

6. 2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.32 4.74 4.13 4.13 4.33 มาก 
7. 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 3.95 4.29 4.08 3.97 3.96 มาก 

8. 4. คุณภาพการให้บริการ 4.14 4.32 4.11 4.02 4.15 มาก 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด  
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใชบ้ริการ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับ 

รอบ 1 รอบ 2 

9. 1. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.13 4.28 4.21 มาก 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.34 4.33 4.34 มาก 
10. 3. สิ่งอ านวยความสะดวก 4.04 3.96 4.00 มาก 

4. คุณภาพการให้บริการ 4.09 4.15 4.12 มาก 
       
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุด รอบ 1 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2 โดย ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.51 ทั้ง 2 รอบ และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้าน
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คณุภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ 4.12 ดังตารางที่ 3  ซึ่งผลดังกล่าวมีการน าเสนอเข้าที่
ประชุมประจ าเดือนของส านักหอสมุดกลาง (สห. 6.1.4-5) และรายงานเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก
หอสมุดกลาง (สห. 6.1.4-6) พร้อมทั้งจัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
มีต่อหอสมุด เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (กบม)  (สห.6.1.4 -7)  นอกจากนี้
ส านักหอสมุดกลางยังได้มีการแจ้งผลการส ารวจบนเว็บไซต์ ส านักหอสมุดกลาง (http://www.l.su.ac.th) (สห. 
6.1.4-8) เพ่ือให้บุคลากรและประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทราบผลการส ารวจด้วย หลังจากนั้นส านัก
หอสมุดกลางน าผลการส ารวจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการรวมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่าง ๆ  มา
พิจารณาพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนางาน (Act ) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สห. 6.1.4-9) 

สืบเนื่องจากส านักหอสมุดกลางส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด และหอจดหมาย
เหตุฯ ในทุกปีการศึกษาโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเชิงลึก ในปีการศึกษานี้ 
จึงได้ท าวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง การศึกษาความต้องการผู้ ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยการสนทนากลุ่มกับผู้ใช้บริการ ในประเด็นสิ่งที่ประทับใจ ปัญหา ความต้องการที่มีต่อหอสมุดและ
หอจดหมายเหตุฯ ได้แก่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและหอจดหมายเหตุ เก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการหอสมุดละ 100 คนและหอจดหมายเหตุฯ 50 คน 
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561 พบว่า 

สิ่งที่ผู้ใช้บริการประทับใจหอสมุด ได้แก่ การให้บริการเชิงรุกโดยการให้บริการนอกสถานที่ตามคณะ
วิชา  สารสนเทศด้านศิลปะที่มีเป็นจ านวนมากของหอสมุดสาขา วังท่าพระซึ่งหาไม่ได้จากที่อ่ืนแต่หาได้เฉพาะ
ที่นี่ที่เดียว การเก็บวิทยานิพนธ์ขึ้นชั้นอย่างรวดเร็วทันเวลาการใช้งาน  เป็นต้น  

ปัญหาของผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด ได้แก่ หนังสือบางประเภทมีน้อยไม่ทันสมัย การประชาสัมพันธ์ไม่
สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการของแต่ละหอสมุดได้ท าให้ไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ระยะเวลาเปิด
ให้บริการไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ เป็นต้น   

ความต้องการที่ผู้ใช้บริการมีต่อหอสมุด ได้แก่ อยากให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย การ
ประชาสัมพันธ์ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีโดยอาจท าในลักษณะเชิงรุก อยากให้ขยายเวลาปิดห้องสมุดหรือเปิด
บริการ 24 ชั่วโมง เป็นต้น  

ทั้งนีใ้นบางปัญหาและความต้องการได้ด าเนินการไปแล้ว เช่นการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ของหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การขยายเวลาให้บริการของหอสมุดสาขา    
วังท่าพระ นอกจากนี้จะได้น าผลการวิจัยทั้ งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหอสมุดได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมต่อไป  (สห. 6.1.4-10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.l.su.ac.th/
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 6.1.4-1 แผนการส ารวจความพึงพอใจ 
สห. 6.1.4-2 แบบสอบถาม 
สห. 6.1.4-3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1  

(สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560) 
สห. 6.1.4-4 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2  

(มกราคม – เมษายน 2561) 
สห. 6.1.4-5 รายงานการประชุมประจ าเดือนครั้งที่  1/2561 และ ครั้งที่  6/2561 
สห. 6.1.4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2/2561  
สห. 6.1.4-7 รายงานการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561  
สห. 6.1.4-8 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจบนเว็บไซต์ 

http://www.l.su.ac.th/?page_id=5787 
สห. 6.1.4-9 รายงานการพัฒนาคุณภาพบริการ 
สห. 6.1.4-10 ร่างรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการผู้ใช้บริการที่มีต่อส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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องค์ประกอบที่ 6  ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
ค าอธิบาย    การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หมายถึง การจัดบริการ  ด้าน
กายภาพและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม              
มีแสงสว่างเพียงพอ มีการจัดให้มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีป้ายบอกข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหรือสถานที่  
ให้บริการ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการอย่างเพียงพอ และมีการจัดการ  
ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย เช่น ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ระบบการจัดการขยะ มีการบริการ 
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
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 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ 
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  

2 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

  

3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  

4 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

  

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแล้ว  :   5   เกณฑ์ประเมิน     :   5  คะแนน   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้     :   5   เกณฑ์ประเมิน     :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   :   5   ผลการด าเนินงาน  :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   :   5   เกณฑ์ประเมิน     :   5  คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

1 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา 
นักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ 
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  

 
        ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการด้าน     
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ จุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต และหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีสถานที่นั่งอ่าน
หนังสือและท ากิจกรรม ภายในห้องสมุด ได้แก่ ที่นั่งรวมส าหรับกลุ่มและที่นั่ งเดี่ยว (เฉพาะบุคคล)             
ห้อง Study room ทั้ งห้องเดี่ยว และห้องกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการได้ ใช้ เป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
(สห. 6.2.1-1)  จัดสถานที่บริการและอ านวยความสะดวก ในด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ ไว้
ให้บริการ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องฉายภาพยนตร์ เป็นต้น (สห. 6.2.1-2)  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  แนะน าภายในหอสมุดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการ 
(สห. 6.2.1-3) มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Connection Network) เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการใช้อินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล โดยหอสมุดได้จัดให้มีจุดส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
ส าหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ส าหรับผู้ที่น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ภายในหอสมุด  
(สห. 6.2.1-4) นอกจากนี้ส านักหอสมุดกลาง ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย ให้ใช้พ้ืนที่ส าหรับจัดบริการ  ศูนย์
การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (GOALS) โดยใช้พ้ืนที่ของหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
และ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ผล (printer) ในการพิมพ์ผลงานวิจัย หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ  (สห. 6.2.1-5) เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร หรือหน่วยงาน ได้แสดงผลงานหรือจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
หอสมุดมีพ้ืนที่ส าหรับจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงานไว้ให้บริการอีกด้วย   (สห. 6.2.1-6) นอกจากนี้หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ จัดพ้ืนที่ภายนอกอาคารไว้ให้นักศึกษาส าหรับนั่งอ่านหนังสือและท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ด้วย  (สห. 6.2.1-7) 

 
 
 
 
 
 

 

file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-1%20สถานที่นั่งอ่านและทำกิจกรรม%20ภายในอาคาร.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-2%20สถานที่บริการ%20อำนวยความสะดวก%20ในด้านการเรียนการสอนต่าง%20ๆ%20พร้อมอุปกรณ์%20.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-3%20ป้ายบอกทาง%20แนะนำ%20ประชาสัมพันธ์.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-4%20จุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-5%20ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร%20(GOALS).pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-6%20พื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงาน.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.1/สห.%206.2.1-7%20สถานที่นั่งอ่านหนังสือ%20และทำกิจกรรม%20ภายนอกอาคาร.pdf
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

2 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการลงทะเบียน
โดยเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถน าบัตรประจ าตัวนักศึกษา มาใช้บริการยืม -คืน ทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดได้ทุกวิทยาเขต โดยไม่ต้องมาท าบัตรสมาชิกห้องสมุดอีกครั้ง (สห. 6.2.2-1)  มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่จ าเป็นในด้านต่าง ๆ ไว้ให้บริการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอสมุดจากเว็บโอแพค (OPAC = Online Public Access Catalog) จัดวางไว้ให้บริการตามจุดต่าง ๆ 
ของหอสมุด เป็นการอ านวยความสะดวกในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด                
(สห. 6.2.2-2) ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาท าการจัดวางไว้ตามบริเวณต่าง ๆ  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือนอกเวลาท าการของหอสมุด เป็นการเพ่ิมช่องทางในการคืนหนังสือแก่
ผู้ใช้บริการโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดวางไว้ด้านหน้าและด้านข้างของอาคารหอสมุด และที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีตู้รับคืนวัสดุโสตฯ ที่ด้านหน้าอาคาร ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 1 หอสมุดสาขา วังท่าพระ จัด
รถเข็นวางไว้ส่วนหน้าภายในอาคารของหอสมุด หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จัดวางตู้รับคืนหนังสือไว้
ที่หน้าหอสมุด และอาคารเรียนรวม เป็นต้น (สห. 6.2.2-3) นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอุปโภคและการ
อนามัย สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ได้แก่ จุดให้บริการน้ าดื่มสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เจลล้างท าความ
สะอาด อุปกรณ์-เครื่องเขียนส าหรับการท างาน ปลั๊กไฟ ร้านขายกาแฟ อาหารส าเร็จรูป และเบเกอรี่ มุม
พักผ่อน ห้องสุขา ไว้ให้บริการอีกด้วย  (สห. 6.2.2-4) 

 ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  

    

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้
จัดเตรียมความพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับดับเพลิงหากมี
กรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น (สห. 6.2.3-1) มีช่องทางออกฉุกเฉินส าหรับหนีไฟของอาคารที่มีความสูง โดยหอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ได้จัดท าทางหนีไฟของอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นอาคารสูง 5 ชั้น และ
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีช่องทางหนีไฟส าหรับอาคาร 2 ชั้น (สห. 6.2.3-2) มีกล้องวงจรปิด 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ รักษาความปลอดภัยให้แก่ ทรัพย์สินและผู้ใช้บริการ (สห. 6.2.3-3) และ

file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.2/สห.%206.2.2-1%20การเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย.docx.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.2/สห.%206.2.2-2%20เครื่องคอมพิวเตอร์%20(OPAC).pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.2/สห.%206.2.2-3%20ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาทำการ.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.2/สห.%206.2.2-4%20การให้บริการด้านอุปโภคและการอนามัย%20สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.3/สห.%206.2.3-1%20อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.3/สห.%206.2.3-2%20ทางหนีไฟ.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.3/สห.%206.2.3-3%20กล้องวงจรปิด.pdf


                                               รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  หน้า 85 

   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

เพ่ือเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ หอสมุดได้จัดให้มีพัดลมดูดอากาศเพ่ือเป็นการระบายอากาศ                  
ให้อากาศถ่ายเท ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่ อับชื้นเพ่ือให้อากาศบริเวณนั้นบริสุทธิ์  ยิ่งขึ้น                   
(สห. 6.2.3-4) นอกจากนี้ยังมีเครื่องผลิตไฟฟ้าส ารอง ไฟฉุกเฉิน และจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อให้เกิดแสงสว่างไว้ใช้
หากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (สห. 6.2.3-5) 

 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

4 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดให้มีการประเมินคุณภาพของการบริการที่ครอบคลุม
การให้บริการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพที่เหมาะสม ด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น และด้าน
การมีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย โดยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่ง
ส านักหอสมุดกลางได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
ระยะเวลาการส ารวจแบ่งออกเป็น ปีการศึกษาละ 2 รอบ รอบแรกระหว่าง เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2560  
และรอบสองระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุด (รอบท่ี 1 สิงหาคม - พฤศจิกายน 2560) 
(สห. 6.2.4-1) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(แยกตามวิทยาเขต) 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
ระดับ 

สนาม
จันทร์ 

วังท่า
พระ 

เพชรบุรี จดหมาย
เหตุ 

1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม 4.15 4.06 4.21 4.01 4.11 มาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ าเป็น 
3.85 4.15 4.15 4.00 4.04 มาก 

3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัย 

4.23 3.96 4.21 4.00 4.10 มาก 

รวมคุณภาพการให้บริการ 4.08 4.06 4.19 4.00 4.09 มาก 

  

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.3/สห.%206.2.3-4%20พัดลมระบายอากาศ%20เครื่องฟอกอากาศ.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.3/สห.%206.2.3-5%20เครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง%20ไฟฉุกเฉิน.pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.4/สห.%206.2.4-1%20สรุปผลการสำรวจ%20รอบ%201%20%20(สิงหาคม%20-%20พฤศจิกายน%202560).pdf
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุด (รอบที่ 2  มกราคม - เมษายน 2561)  
(สห. 6.2.4-2) 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

(แยกตามวิทยาเขต) 
ค่าเฉลี่ย

รวม 
 ระดับ 

สนาม
จันทร์ 

วังท่า
พระ 

เพชรบุรี จดหมาย
เหตุ 

1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม 4.27 4.04 4.05 4.00 4.08 มาก 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่

จ าเป็น 
3.95 4.29 4.08 3.97 4.07 มาก 

3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัย 

4.40 4.15 4.14 4.00 4.17 มาก 

รวมคุณภาพการให้บริการ 4.20 4.16 4.09 3.99 4.11 มาก 
  
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทั้งรอบ 1 และ รอบ 2 

 
สรุปค่าเฉลี่ยผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุดในด้านกายภาพที่เหมาะสม ด้าน

อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย รอบ 1 และรอบ 2 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่  2 โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ทั้ง 2 รอบ และ
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ 4.10 ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

ระดับ 

รอบ 1 รอบ 2 

1. ด้านกายภาพที่เหมาะสม 4.11 4.08 4.10 มาก 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 4.04 4.07 4.06 มาก 

3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย 

4.10 4.17 4.14 มาก 

รวมคุณภาพการให้บริการ 4.09 4.11 4.10 มาก 

file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.4/สห.%206.2.4-2%20สรุปผลการสำรวจ%20รอบ%202.pdf
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ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 
5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
  

           ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการน าผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อการให้บริการของหอสมุด ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2560) มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ใช้บริการเสนอแนะให้
หอสมุดทั้ง 3 แห่ง และหอจดหมายเหตุฯ ด าเนินการด้านกายภาพ ดังนี้ 

  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ น าข้อมูลจากข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอให้หอสมุดจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 2 ประเด็น ได้แก่  
              ประเด็นที่ 1 : ห้องติวหนังสือท่ีเก็บเสียง (study room) 
              การพัฒนาคุณภาพการบริการ : 
              1. ในสภาพปัจจุบันหอสมุดฯ ได้พัฒนาพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิมจ านวนห้องที่อยู่ในลักษณะของห้องกลุ่ม 
ส่วนทางด้านกายภาพอ่ืน ๆ ไม่สามารถด าเนินการได้มากกว่านี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างของบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงพื้นท่ีทั้ง 4 ชั้น ของอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
              2. ปรับห้องฉายวิดีทัศน์ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ และเพ่ิม
จ านวนเป็น 2 ห้อง (ใช้ส าหรับเป็นห้องชมวิดีทัศน์ และ Study room) รวมทั้งหากใช้เป็นห้อง Study Room 
สามารถใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้ เช่น การน าเสนองาน/การพูดคุยของตนเองจาก Laptop ออกทางหน้าจอ 
Smart TV, การฉายออกจอ LCD เป็นต้น  
              3. จัดส่วนบริการเพ่ิมเติม เป็นลักษณะ Group study area แทนการเป็น Study room ซึ่งใน
ส่วนบริการลักษณะนี้ จะไม่ต้องกั้นห้อง แต่จะใช้พ้ืนที่ปกติที่มี โดยการจัดโต๊ะ-เก้าอ้ี ให้เป็นลักษณะโต๊ะ
ประชุม 6-8 คน พร้อมจอ Smart TV ติดตั้งอยู่บริเวณโต๊ะ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถน าเสนองาน/การพูดคุย
ของตนเองจาก Laptop หรือ Tablet ออกทางหน้าจอ Smart TV ได ้ 
             ประเด็นที่ 2 : พ้ืนที่จัดกิจกรรม  
             การพัฒนาคุณภาพการบริการ : 
             2.1 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีส าหรับให้บริการในห้องประชุมตามรายวิชาที่อาจารย์มาขอใช้สถานที่ใน
ห้องสมุด เพ่ือเป็นห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักศึกษา  
             2.2 จัดพื้นที่ส าหรับการจัดนิทรรศการในขนาดต่าง ๆ กัน  (สห. 6.2.5-1) 

          หอสมุดสาขา วังท่าพระ น าข้อมูลจากข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการเสนอให้หอสมุดจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 1 ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็น : การขยายพื้นที่นั่งอ่านหรือเพ่ิมโต๊ะ ที่นั่งอ่านหนังสือ 
การพัฒนาคุณภาพการบริการ : หอสมุดฯ ด าเนินการปรับปรุงห้องถ่ายเอกสารเดิม เป็นห้อง Study 

Room เพ่ือเป็นห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและเป็นการขยายพ้ืนที่นั่งอ่านให้มีจ านวนมากขึ้น (สห. 6.2.5.-2) 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.5/6.2.5-2%20การพัฒนาคุณภาพบริการ%20(สนามจันทร์).pdf
file:///C:/Users/Staff/Downloads/6.2.5/6.2.5-3%20การพัฒนาคุณภาพบริการ%20(วังท่าพระ).pdf
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          หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี น าข้อมูลจากข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้บริการอยากให้หอสมุด
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 1 ประเด็น ได้แก่ 
         ประเด็น : การเพ่ิมพ้ืนที่ หรือที่นั่งอ่านหนังสือ 
         การพัฒนาคุณภาพการบริการ : หอสมุดได้จัดซื้อเบาะรองนั่งส าหรับบริการที่ชั้น 1 จุดที่เป็น Free 
Space ของหอสมุด เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นที่ส าหรับอ่านหนังสือ (สห. 6.2.5-3) 

 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จากสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า 
ไม่มีประเด็นร้องขอให้พัฒนาทางด้านกายภาพ หอจดหมายเหตุฯ จะยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไป มีการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุฯ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการท า
ส าเนา/สแกนเอกสารจดหมายเหตุ เพ่ือจัดท าเป็น “คลังเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล” เพ่ือให้ผู้ให้และ
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารฯ ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป (สห. 6.2.5-4) 
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   รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 6.2.1-1 สถานที่นั่งอ่านหนังสือ และท ากิจกรรม ภายในอาคาร 
สห. 6.2.1-2 สถานที่บริการ/อ านวยความสะดวก ในด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์  
สห. 6.2.1-3 ป้ายบอกทาง แนะน า ประชาสัมพันธ์  
สห. 6.2.1-4 จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
สห. 6.2.1-5 ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (GOALS) 
สห. 6.2.1-6 พ้ืนที่ส าหรับจัดนิทรรศการหรือแสดงผลงาน 
สห. 6.2.1-7 สถานที่นั่งอ่านหนังสือ และท ากิจกรรม ภายนอกอาคาร  
สห. 6.2.2-1 การเชื่อมโยงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดของนักศึกษากับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
สห. 6.2.2-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (OPAC) 
สห. 6.2.2-3 ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลาท าการ 
สห. 6.2.2-4 การให้บริการด้านอุปโภคและการอนามัย สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
สห. 6.2.3-1 อุปกรณ์ดับเพลิง. 
สห. 6.2.3-2 ทางหนีไฟ  
สห. 6.2.3-3 กล้องวงจรปิด 
สห. 6.2.3-4 พัดลมระบายอากาศ เครื่องฟอกอากาศ 
สห. 6.2.3-5 เครื่องผลิตไฟฟ้าส ารอง ไฟฉุกเฉิน และจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อให้เกิดแสงสว่าง 
สห. 6.2.4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รอบ 1 
สห. 6.2.4-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รอบ 2 
สห. 6.2.5-1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
สห. 6.2.5-2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหอสมุดสาขา วังท่าพระ . 
สห. 6.2.5-3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
สห. 6.2.5-4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหอจดหมายเหตุฯ 
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องค์ประกอบท่ี 6     ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3      จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลผลิต 

ค าอธิบาย             การบริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมที่หอสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้
ร้องขอ หรือคาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือบริการและ
กิจกรรมเสริม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือเป็นอีกทางเลือกท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกใน
การรับบริการหรือรับข่าวสารจากหอสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยด าเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการ
โดยตรงทั้งในและนอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 

หรือคาดหวัง 1 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม5 
  

2 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 
หรือคาดหวัง 2 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม5 

  

3 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 
หรือคาดหวัง 3 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม5  

  

4 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 
หรือคาดหวัง 4 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม5 

  

5 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 
หรือคาดหวัง 5 บริการ หรือมากกว่า และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม5 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : -   เกณฑ์ประเมิน     :  - คะแนน   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้     : 5   เกณฑ์ประเมิน    : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 5   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 5   เกณฑ์ประเมิน    : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง: 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 

มี ไม่มี 
5 มีการบริการหรือกิจกรรมที่ห้องสมุดด าเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ 

หรือคาดหวัง 5 บริการ หรือมากกว่า และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม5 

  

 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการด าเนินการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ใช้บริการอย่าง
หลากหลาย  จ านวน 9 บริการ ได้แก่ 

1. บริการ SMS Alert เป็นช่องทางในการติดต่อกับผู้ใช้บริการของส านักหอสมุดกลาง ด้วยการส่ง
ข้อความแจ้งบริการต่าง ๆ เช่น การแจ้งรับตัวเล่มหนังสือยืมระหว่างวิทยาเขต/หนังสือจอง การแจ้งเตือนเกิน
ก าหนดส่ง/ค่าปรับ/หนังสือค้างส่งนาน การติดตามหนังสือที่มีผู้ใช้ยืมอยู่/หนังสือยืมตลอดภาคการศึกษา และ
การแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของส านักหอสมุดกลาง เป็นต้น และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก ( = 4.23) (สห. 6.3.5-1) 
 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 3 บริการ ได้แก่ 
2. โครงการ Library talks : การบรรยายพิเศษเรื่อง “การอ่าน...วิถีสู่ความส าเร็จ”จากการประเมิน ผล

การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเพ่ือส่งเสริมการอ่านหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากการอ่าน” ในวันอังคารที่ 4  
กรกฎาคม 2560 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีน่าสนใจมาก ท าให้รู้สึกอยากอ่าน
หนังสือและตระหนักถึงความส าคัญของหนังสือมากยิ่งขึ้น อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีกในครั้งต่อไป ดังนั้น หอ
สมุดฯ จึงได้จัดโครงการ “Library talks” ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเกิดนิสัยรักการอ่าน และได้รับประโยชน์
จากการถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการอ่านของวิทยากร เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อการศึกษา อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวัง และได้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( = 4.45) 
(สห. 6.3.5-2) 

3. โครงการ SNC Library in-site เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์บริการของห้องสมุดพร้อม
ทั้งส ารวจความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา  ด้วยการออกพบปะ ประสานงาน กับคณะวิชา หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งจะช่วยให้หอสมุดฯ สามารถจัดสรร
บริการได้ตรงกับความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอสมุดฯ อย่างคุ้มค่าที่สุด และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ ในการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการวิจัยอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) 
และมีความพึงพอใจในการอบรมโปรแกรม EndNoteX8  ในระดับมากที่สุด ( =4.53) (สห. 6.3.5-3) 

4. โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง (7/11 Library) จากการส ารวจความพึงพอใจของหอสมุดฯ พบว่า
นักศึกษาประสงค์ให้หอสมุดฯ ขยายเวลาการให้บริการในช่วงใกล้สอบจากเดิมเป็นบริการ 24 ชั่วโมง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวหอสมุดฯ จึงได้จัดโครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง (7/11 Library) ขึ้น รวมทั้ง
ขยายเวลาเปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ช่วงดังกล่าวจากเดิมเวลา 10.00 น. เป็นเวลา 9.00 น. เพ่ือมุ่งหวังให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีที่นั่งอ่านหนังสือช่วงก่อนสอบอันจะน าไปสู่ผลส าเร็จในการศึกษาตามที่
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มุ่งหวัง และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ    
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.72)  (สห. 6.3.5-4) 

 

หอสมุดสาขา วังท่าพระ จ านวน 2 บริการ ได้แก่ 
5. โครงการ Library Everywhere เป็นการจัดบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับคืนหนังสือ 

จัดส่งหนังสือที่ผู้ใช้บริการจองออนไลน์ แนะน าการสืบค้นข้อมูล รับความต้องการของอาจารย์ นักศึกษา ในการ
เสนอแนะหนังสือที่ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ ยังคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน
นอกวังท่าพระ  ณ อาคารของแต่ละคณะต่าง ๆ ได้แก่  ณ อาคารสมบูรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, อาคาร
ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี, อาคารศิลป์ พีระศรี 2 คณะจิตรกรรมฯ ณ อาคารศิลป์    พีระศรี 3 คณะ
มัณฑนศิลป์  เพ่ืออ านวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการใช้
หนังสือมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า  และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.54) (สห. 6.3.5-5) 
 6. โครงการ Book Select@Your Faculty หอสมุดจะน าหนังสือที่ทางร้านมาเสนอให้หอสมุดจัดซื้อไป
ให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะจิตรกรรมฯ (อาคารศิลป์ พีระศรี 3) คณะมัณฑนศิลป์ (อาคารศิลป์ พี
ระศรี 2) คณะโบราณคดี (ศูนย์สันสกฤตศึกษา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารสมบูรณ์) คัดเลือกและแจ้ง
ความประสงค์ต้องการใช้ จากนั้นหอสมุดจะน าหนังสือมาด าเนินการทางเทคนิคแบบเร่งด่วนและน าส่งให้ผู้
คัดเลือกได้ใช้อย่างรวดเร็ว ทันความต้องการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมาก    
( = 4.50) (สห. 6.3.5-6) 
 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ านวน 2 บริการ ได้แก่ 
7. โครงการ 24 hours for you เป็นโครงการที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขยายเวลาการ

เปิดให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง ในช่วงก่อนสอบและระหว่างสอบปลายภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกและสร้าง
ความมั่นใจด้านความปลอดภัยในด้านพ้ืนที่นั่งอ่านให้กับผู้ใช้บริการส าหรับการอ่านหนังสือ หรือทบทวน
บทเรียนก่อนสอบ และยังเป็นการสนองนโยบาย Be smart be green ของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอีก
ด้วย และได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.56) (สห. 6.3.5-7) 

 8. โครงการ Take me home movie เป็นโครงการที่เกิดจากการน าข้อเสนอแนะของโครงการ 
Movie member club มาปรับปรุงเนื่องจากผู้รับบริการโสตทัศนวัสดุ มีความต้องการที่จะยืมสื่อโสตทัศนวัสดุ 
โดยเพ่ิมทั้งจ านวนรายการและจ านวนวัน รวมทั้งยังลดโอกาสในการเสียค่าปรับเกินก าหนดส่ง และได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ ในระดับมากที่สุด 
( =4.53) (สห. 6.3.5-8) 

 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 บริการ ได้แก่ 
 9. SU Archives เป็นแอปพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเพ่ือสืบค้นความเป็นมา และ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น หนังสือ บทความ รายงานการประชุมต่างๆ ภาพถ่าย 
และของที่ระลึก ที่มีความส าคัญต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเก็บรวบรวมโดยหอจดหมายเหตุ  และได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  
( =5) (สห. 6.3.5-9) 
 สรุปจ านวนบริการเชิงรุกของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนทั้งสิ้น 9 บริการ ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
สห. 6.3.5-1 SUS บริการ SMS Alert 
สห. 6.3.5-2 SUS โครงการ Library talks 
สห. 6.3.5-3 SUS โครงการ SNC Library in-site 
สห. 6.3.5-4 SUS โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง (7/11 Library) 
สห. 6.3.5-5 SUT โครงการ Library Everywhere 
สห. 6.3.5-6 SUT โครงการ Book Select@Your Faculty  
สห. 6.3.5-7 SUP โครงการ 24 hours for you 
สห. 6.3.5-8 SUP โครงการ Take me home movie 
สห. 6.3.5-9 ARC แอปพลิเคชั่น SU Archives 
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องค์ประกอบที่ 6 ภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4  จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี        ผลผลิต 
ค าอธิบาย                  การบริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของหอสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจ านวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1 บริการ 
ทั้งนี้ไม่รวมบริการหรือชุดค าสั่งพื้นฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
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 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 1-2 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

2 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 3 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

3 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 4 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

4 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 5 บริการ และมีคะแนนความพึงพอใจ ≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

5 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการ หรือมากกว่า และมีคะแนนความพึงพอใจ     
≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  : -   เกณฑ์ประเมิน  :  - คะแนน   
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้     : 5   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้   : 5   ผลการด าเนินงาน :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายปีต่อไป   : 5   เกณฑ์ประเมิน  : 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงานและผลการประเมินตนเอง:  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 
การด าเนินการ 
มี ไม่มี 

5 มีการบริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 6 บริการ หรือมากกว่า และมีคะแนนความพึงพอใจ  
≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการด าเนินการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการอย่าง
หลากหลาย เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส ารวจความพึงพอใจ 6 บริการ ได้แก่ 

 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้บริการ จ านวน 1 บริการ 
1. บริการ E-Suggest a Purchase ส าหรับการเสนอซื้อหนังสือเข้าหอสมุดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์และดูผล
การเสนอซื้อผ่านระบบออนไลน์ และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ E-Suggest a Purchase 
พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.45) (สห. 6.4.5-1) 
 

หอสมุดสาขาวังท่าพระ มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้บริการจ านวน 4 บริการ ได้แก่ 
2. บริการ e-Book Collection < http://www.resource.lib.su.ac.th/resource/web/index.php> เป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวม e-Book ทั้งที่หอสมุดจัดซื้อมาให้บริการ และที่หอสมุดจัดท าขึ้นเอง ให้บริการ
ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหอสมุดสาขา วังท่าพระและเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งยังเป็นการสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ทั้ง PDF ไฟล์ รูปแบบ Interactive e-Book มีการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
ๆ เพิ่มในแต่ละปี โดยจัดกลุ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 
 2.1  หนังสือภาษาต่างประเทศ รวบรวม e-Book หนังสือภาษาต่างประเทศที่หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
จัดซื้อจากส านักพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี 
 2.2 หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดท าโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  หอสมุดฯ น ามาจัดท าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 จ านวน 8 และสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 
 2.3 หนังสือหายาก  ได้แก่ หนังสือเก่า มีคุณค่าและหายาก มีข้อจ ากัดในเรื่องของสภาพการใช้งาน มี
สภาพช ารุดไม่สามารถให้บริการตัวเล่มได้อีกต่อไป   
 2.4 หนังสือศิลปากรวิชาการ ได้แก่ ต ารา ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ผลิต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอ่ืน ๆ  

2.5 หนังสือ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ได้แก่หนังสือที่เป็นพระนิพนธ์ของ ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 
 2.6 หนังสือ ศ.ศิลป พีระศรี ได้แก่ หนังสือที่แต่ง/แปลโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี 
 2.7 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ ได้แก่สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะที่จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.8 จุลสาร ได้แก่จุลสารที่มีเนื้อหาด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอ่ืน ๆ ทั้งที่จัดท าโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้แต่ง หรือหน่วยงานอื่น 



                                               รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  หน้า 96 

   ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
 

           โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ e-Book Collection พบว่าคะแนนความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( =4.48) (สห. 6.4.5-2) 
3. บริการ e-Journal ได้แก่วารสารซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ชื่อ ที่หอสมุดน ามาจัดท าเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการและมีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ เข้าใช้บริการ  e-Journal พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด ( =4.78)               
(สห. 6.4.5-3) 
4. บริการ In House Database <http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2> 
รวบรวมและน าเสนอฐานข้อมูลที่หอสมุดพัฒนาขึ้นเอง ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text database) ฐาน
ข้อมูลภาพและสารสนเทศดิจิทัลอื่น ๆ ประกอบด้วย 

4.1 คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นความร่วมมือระหว่างหอสมุดสาขา วังท่าพระ 
กับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดเก็บข้อมูลศิลปกรรมที่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จากการประกวด
ศิลปกรรมแห่งชาติ (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2507 ถึง ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560) งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ (ครั้งที่ 
1 พ.ศ. 2529 ถึง ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2559) และงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2527 ถึง 
ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2560) และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.26) (สห. 6.4.5-4) 

4.2 Thesis online database (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ) เป็นการรวบรวม จัดท าและ
ให้บริการวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบ Full-text online ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507 ถึง ปีการศึกษา 2558 และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ Thesis online database  พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( =3.51) (สห. 6.4.5-5) 

4.3 ท่องวัดผ่านเว็บ เป็นการรวบรวมและน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่าย ประวัติ ข้อมูลเบื้องต้น 
และข้อมูลทางสถาปัตยกรรม โบราณคดี เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมระดับท้องถิ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( =4.21) (สห. 6.4.5-6) 

4.4 ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2519 – 2557 วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2519 – 2557 และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
( =4.22) (สห. 6.4.5-7) 

4.5. ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ รวบรวมและน าเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ในแง่มุม  
ต่าง ๆ ได้แก่ วัง วัด ตึกและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ บ้านเรือน ชุมชน ย่านพาณิชย์ ศิลปกรรมและกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการพบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.29) (สห. 6.4.5-8) 

4.6 หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายในสู่ภายนอก เป็นการน าเสนอผลงานศิลปะของศิลปินที่เข้าร่วม
โครงการหนังสือศิลปินหรือ Artists’ Book ที่หอสมุดวังท่าพระ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 
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2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ พบว่า
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.21) (สห. 6.4.5-9) 
5. บริการ New Arrival เป็นการประชาสัมพันธ์สื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ที่ออกให้บริการใหมใ่น
แต่ละเดือน ได้แก่ New Book New Journal และ New Movie  โดยหนังสือและวารสารใหม่จะน าเสนอภาพ
หน้าปก และหน้าสารบัญ ส่วนภาพยนตร์ใหม่จะน าเสนอเฉพาะภาพปก พร้อมท า link ไปยังหน้าจอ OPAC 
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็ว และมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.42) (สห. 6.4.5-10) 
 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการจ านวน 1 บริการ 
6. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองโดยโปรแกรมเมอร์ของส านัก
หอสมุดกลาง ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้นความเป็นมา และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  สามารถสืบค้นหนังสือ บทความ รายงานการประชุมต่างๆ ภาพถ่าย และของที่ระลึก ที่
มีความส าคัญต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเก็บรวบรวมโดยหอจดหมายเหตุ และมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก        
( =4.50) (สห. 6.4.5-11)  

นอกจากนี้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการด าเนินการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่
ผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีการส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 8 บริการ ได้แก่ 

 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 6 บริการ ได้แก่ 
1. ฐานข้อมูลทวารวดี เป็นการรวบรวมข้อมูลของทวารวดีและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สห. 6.4.5-12) 
2. บริการ E-Lib Sound เป็นการรวบรวมข้อมูลเสียงจากห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น พระราช
ด ารัสและ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ศิลปวัฒนธรรม 
การอภิปราย และการสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น (สห. 6.4.5-13)  
3. บริการ E-calendar เป็นข้อมูลปฏิทินตั้งโต๊ะที่มีเนื้อหา รูปภาพ ที่น่าสนใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-ปัจจุบัน     
(สห. 6.4.5-14)  
4. บริการ E-Clipping เป็นบริการกฤตภาคข่าวและบทความที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ 8 จังหวัดในภาค
ตะวันตก ในด้านต่างๆ (สห. 6.4.5-15)  
5. SNC Library Service บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์ ส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการ โดยแยกเป็นส าหรับนักศึกษา 
และอาจารย์ รวมถึงค าถาม และค าตอบส าหรับผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์หอสมุด (สห. 6.4.5-16)  
6. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา (MKO) เป็นการรวบรวมรายละเอียดรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของ
คณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีการเชื่อมโยงเอกสารประกอบการสอนของรายวิชานั้นๆ เข้า
กับทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศส านักหอสมุดกลาง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้
เอกสารประกอบการสอนได้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน (สห. 6.4.5-17)  
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หอสมุดสาขา วังท่าพระ จ านวน 1 บริการ ได้แก่ 
7. In House Database <http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2> รวบรวม
ฐานข้อมูลที่หอสมุดพัฒนาขึ้นเอง ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full-text database) ฐานข้อมูลภาพและ
สารสนเทศดิจิทัลอื่น ๆ ประกอบด้วย 

7.1 Cover book (คอลเลกชันปกหนังสือ) เป็นการเก็บรวบรวมหน้าปกหนังสือที่มีให้บริการอยู่ใน
หอสมุดสาขา วังท่าพระ (สห. 6.4.5-18)  

7.2 ข่าวศิลปะออนไลน์ (Artclip online) เป็นการรวบรวมกฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ บท
วิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงาน รวมทั้งภาพบุคคลหรือภาพเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ที่มีคุณค่า น่าสนใจทางด้านศิลปะ 
ซึ่ งตัดมาจากหนั งสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่ ไม่ ได้ เย็บรมเล่ม ตั้ งแต่ปี  พ .ศ. 2519 - ปี  พ.ศ. 2548             
(สห. 6.4.5-19)  

7.3 ฐานข้อมูลภาพถ่าย ฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ผลงานถ่ายภาพโดยฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
หอสมุดสาขา วังท่าพระและผลงานของคณะวิชาต่าง ๆ ที่มอบให้หอสมุดน ามารวบรวมจัดเก็บเป็นคอลเล็คชั่น
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า (สห. 6.4.5-20)  

7.4 SU Gallery ฐานข้อมูลภาพเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการรวบรวมรูปภาพเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคล รวมถึงบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม ต่าง ๆ  (สห. 6.4.5-21)  

7.5 ฐานข้อมูลศิลปินไทยร่วมสมัย เป็นการรวบรวมเรื่องราวประวัติ ผลงาน แนวคิด ของศิลปินร่วม
สมัยของไทย (สห. 6.4.5-22) 

  

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจ านวน 1 บริการ 
8. ระบบจองห้องประชุม เป็นระบบที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีขอความร่วมมือศูนย์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพ่ือใช้ทดแทนระบบมือ (Manual) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสะดวกให้
ผู้ใช้บริการสามารถท าการจองใช้งานห้องประชุมกลุ่มย่อย และห้องฉายภาพยนตร์ของหอสมุดฯ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านระบบออนไลน์ (สห. 6.4.5-23)  

โดยสรุป ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 14 บริการ 
มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจ านวน 6 บริการ และไม่มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
จ านวน 8 บริการ 
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รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สห. 6.4.5-1 บริการ E-Suggest a Purchase (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
http://www.snc.lib.su.ac.th/sncbook/ 

สห. 6.4.5-2 บริการ e-Book Collection (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.resource.lib.su.ac.th/resource/web/index.php 

สห. 6.4.5-3 บริการ e-Journal (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.resource.lib.su.ac.th/resource/web/index.php 

สห. 6.4.5-4 คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-5 Thesis online database (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์) (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-6 ท่องวัดผ่านเว็บ (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-7 ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-8 ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์ (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-9 หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายในสู่ภายนอก (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-10 บริการ New Arrival (หอสมุดสาขา วังท่าพระ)  
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/arrival.php 

สห. 6.4.5-11 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร (หอจดหมายเหตุฯ) 
http://www.l.su.ac.th/?page_id=8029 

สห. 6.4.5-12 ฐานข้อมูลทวารวดี (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห. 6.4.5-13 บริการ E-Lib Sound (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 

http://libsis.lib.su.ac.th/sound/ 
สห. 6.4.5-14 บริการ E-calendar (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 

http://libsis.lib.su.ac.th/calendar 
สห. 6.4.5-15 บริการ E-Clipping (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 

http://libsis.lib.su.ac.th/clipping 
สห. 6.4.5-16 SNC Library Service บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์ (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 

http://www.snc.lib.su.ac.th/หัวข้อ บอกข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
สห. 6.4.5-17 ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศรายวิชา (MKO) (หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์) 
สห. 6.4.5-18 Cover book (คอลเลกชันปกหนังสือ) (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 
 

http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

สห. 6.4.5-19 ข่าวศิลปะออนไลน์ (Artclip online) (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-20 ฐานข้อมูลภาพถ่าย (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-21 SU Gallery (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-22 ฐานข้อมูลศิลปินไทยร่วมสมัย (หอสมุดสาขา วังท่าพระ) 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/web/sudl.php?type=2 

สห. 6.4.5-23 ระบบจองห้องประชุม (หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : ภารกิจสนบัสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
6.1 4.50 4.12 4.12 
6.2 4 5 5 
6.3 4 5 5 
6.4 4 5 5 

 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น 

1. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปีละ 2 ครั้ง 
2. มีการน าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ 
3. มีการจัดท าฐานข้อมูลภายในให้บริการ   
4. มีการส ารวจจากกลุ่มผู้ใช้บริการทั้ง 4 แห่ง คือ 1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ 2. หอสมุดพระราชวัง 

สนามจันทร์ 3. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ 4. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบในเรื่องทรัพยากรสารสนเทศท่ีส านักหอสมุดกลาง มีไว้

ให้บริการ 
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บทท่ี 3 
ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

 
สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางท่ี 27 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 5 5 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5 5 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. (1)  5 5 
องค์ประกอบที่ 6 : ภารกิจสนับสนุนการเรียน
การสอนและการบริหาร 

   

ตัวบ่งชี้ 6.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ   

4.50 4.12 4.12 

ตัวบ่งชี้ 6.2 การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 6.3  จ านวนบริการเชิงรุก  
(Proactive Service) 

5 5 5 

ตัวบ่งชี้ 6.4 : จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-service) 

5 5 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ภารกิจสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการบริหาร (2) 

4.71 4.71 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ (ทุกตัวบ่งช้ี)  4.85 4.85 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
องค์ประกอบ

ที ่
ตัวบ่งชี้ จ านวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O คะแน

นเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.01–1.50 การด าเนินงานต้อง 
              ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51–4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51–5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

3 1 - 3.1 -  5 ดีมาก 
5 1 - 5.1 -  5 ดีมาก 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี สกอ. (1) 5 ดีมาก 
6 4 - 6.2 - 6.1, 6.3, 6.4 4.71 ดีมาก 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ภารกิจหน่วยงานสนับสนุน (2) 4.71 ดีมาก 
รวมทุกตัวบ่งชี้ 6 - 3 - 3 4.85 ดีมาก 
ผลการประเมิน  4.85 ดีมาก 

 
ทิศทางการพัฒนา  
         1. เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
  ส านักหอสมุดกลาง มีประเด็นที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 29 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

แผนการพัฒนา 
หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาส านักหอสมดุกลางสู่องค์การแห่งนวัตกรรม  โครงการ/

กิจกรรม 
2 2 2 2 2 

2. รวบรวมและจดัการระบบทรัพยากรสารสนเทศ ฐานข้อมูล 1 1 1 1 1 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อม แห่ง/พื้นที ่ 1 1 1 1 1 
4. พัฒนานวัตกรรมการบริการ รายการ 1 1 1 1 1 
5. บริการวิชาการแก่สงัคม โครงการ/

กิจกรรม 
2 2 2 2 2 
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2. แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ตารางท่ี 30 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

1. พัฒนาส านักหอสมุด
กลางสูอ่งค์การแห่ง
นวัตกรรม  

1. ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหาร
เพื่อพัฒนาส านักหอสมุดกลางสู่
องค์การนวัตกรรม 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส านกั
หอสมุดกลางเชิงยุทธศาสตร์ 

3. จัดระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและส่งเสริม
สนับสนุนขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของบุคลากรและจัดท าการ
ประกันคุณภาพ เพือ่ประเมินผล
องค์การ 

4. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (E-Office) และ
พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
(Sierra) ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและ
น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาบูรณาการใน
การจัดบริการต่าง ๆ ของ
ส านักหอสมุดกลาง 

1. พัฒนาบุคลากร ให้มีจิต
บริการและมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมแกอ่งค์การ 

1. บูรณาการการปฎิบัติงาน
ตามมาตรฐานการ
บริหารงานกระบวนการหลัก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
(SIPOC Model) 

2. รวบรวมและจัดการ
ระบบทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. การจัดหา รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศโดยใช้หลกัวิชาชพีและการ
มีส่วนร่วมจากคณะวิชา ผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อใหไ้ด้ทรพัยากรสารสนเทศที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. จัดหาฐานข้อมลู ทรัพยากร
สารสนเทศอิเลคทรอนกิส์ (E-book, 
E-Journal ฯลฯ) ที่มีคุณภาพและ
ราคาคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

- 1. พัฒนาหอสมุดสาขา  
วังท่าพระเป็นคลังปัญญาชั้น
น าและเป็นเลิศด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดับ 1 ของ
ประเทศทั้งที่เป็นเอกสาร
สิ่งพิมพ์ สือ่อิเล็กทรอนิกส์ 
และฐานข้อมูล 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อม 1. ปรับปรุงหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต
เพื่อก าหนดพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ อยา่ง
ชัดเจน  

2. ปรับปรุงพื้นที่ท างานของบุคลากร
ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการ
ท างานเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้ง
สร้างเสริมสุขนิสัยในการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ด ี

- - 
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แผนการพัฒนา ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

4. พัฒนานวัตกรรมการ
บริการ 

1. น าเทคโนโลยีและการสือ่สาร มา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการเพื่อการ
บริการที่เข้าถึงไดทุ้กที่ ทกุเวลา อยา่ง
ไร้ข้อจ ากัดในการเข้าถึงขอ้มูล
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมใน
การบริการเพือ่น ามาใช้ใน
การบริการเชิงรุกให้มากขึ้น
โดยการก าหนดเป็นนโยบาย
ในการท างาน การพัฒนา
บุคลากร และการให้รางวัล
ประจ าปี 

- 

5. บริการวิชาการแกส่ังคม - 1. จัดบริการวิชาการแก่
สังคมที่ตรงกับความต้องการ
ของสังคมโดยการบูรณาการ
ทั้งวิชาการและความร่วมมือ
ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

2. จัดกิจกรรมที่รบัผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) โดยความ
ร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การเพือ่สร้าง
ภาพลกัษณ์ของหน่วยงาน 

 

1. จัดระบบหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์
ข้อมูลภาคตะวันตก 
เชื่อมโยงกับสถาบัน
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการเก็บรักษา 
เผยแพร่งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 
2. พัฒนาหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
เป็นแหล่งรวบรวมและ
เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยทีท่รงคุณค่าแก่
ไปยังสังคมและนานาชาต ิ
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ภาคผนวก 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์สกุล  บุณยทัต  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝายประกันคุณภาพการศึกษา ส านักหอสมุดกลาง กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ  กรรมการ 
หัวหน้าหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  
อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์  กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม กรรมการ 
ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ กรรมการ 
ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี พนมสุข กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  
นางพัชรี เวชการ กรรมการ 
(ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค กรรมการ 
(ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ กรรมการ 
(ผู้แทนบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง)  
นางอาทิตา นกอยู่  เลขานุการ 
นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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        คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาส านักหอสมุดกลาง 
 
 

 

       คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา 2560  
 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ที่ปรึกษา 
นางอาทิตา นกอยู่ ประธานกรรมการ 
นางฐิติมา กลิ่นทอง กรรมการ 
นางสาวกรุณา               ศรีเจริญ กรรมการ 
นางสาวสุภมาศ      ศรีโนนม่วง กรรมการ 
นางจันทร์ฉาย        แสงทองศร ี กรรมการ 
นางสาวอินทรา       อินทร์ตามา กรรมการ 
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 
นางณัชชา    มณีวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช      ประธานกรรมการ 

อาจารย์รุ่งธิวา  ขลิบเงิน     กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ     กรรมการ 

นางสาวสาวิตรี ศิลประเสริฐ     เลขานุการ 

นางณัชชา มณีวงศ ์     ผู้ประสานงาน 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ส านักหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00-09.20 น. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับและ
รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านัก
หอสมุดกลาง 

 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

 

09.20-10.00 น. 
(09.20-09.30) 

 
(09.30-09.40) 

 
(09.40-09.50) 

 
(09.50-10.00) 

น าเสนอ : ผลงานเด่น 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 
 

10.00-10.10 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมวางแผนการ
ประเมิน 
 

ชั้น 5 อาคาร หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.10-10.25 น. อาหารว่าง ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

10.25-12.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

13.00-14.00 น. ศึกษาเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับรายงานการ
ประเมินตนเอง (ต่อ) 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 
หม่อมหลวงปิ่น ฯ 

14.00-15.00 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 าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ 



 


