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สรุปสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน ต่อส านักหอสมุดกลาง 
 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้มีหนังสือถึงหัวหน้ำส่วนงำน จ ำนวน 20 ส่วนงำน ให้จัดท ำสถำนภำพ 
สถำนกำรณ์ และควำมต้องกำรของส่วนงำน ต่อส ำนักหอสมุดกลำง แล้วน ำมำรวบรวมสรุปเป็นภำพรวม โดยสรุปได้
ดังนี้ 

 

1. สถานภาพ สถานการณ์ของส านักหอสมุดกลาง 
1.1  บทบาทหน้าที่ของส านักหอสมุดกลาง 

1) เป็นหน่วยงำนกลำงที่เทียบเท่ำคณะวิชำ มีภำระหน้ำที่ด้ำนห้องสมุดและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย รวบรวมเก็บรักษำและให้บริกำรด้ำนข้อมูลเอกสำร โสตทัศนวัสดุ  แก่นักศึกษำ บุคลำกร หน่วยงำน
ต่ำงๆ บุคคลภำยนอก ส่งเสริมผลิตสื่อและข้อสนเทศทำงด้ำนศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย สร้ำงเครือข่ำยและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 

2) หน่วยงำนในควำมรับผิดชอบมี 5 หน่วยงำน ได้แก่  
 ส ำนักงำนหอสมุดกลำง 
 หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 
 หอสมุดสำขำ วังท่ำพระ 
 หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
หอสมุดแต่ละวิทยำเขต เป็นหน่วยให้บริกำรซึ่งมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในของตัวเองที่แตกต่ำงกัน 

โดยรับนโยบำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำงในกำรปฏิบัติงำน 
3) เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีลักษณะเป็นห้องสมุดที่มีชีวิต มีกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย  
4) สนับสนุนนโยบำยของมหำวิทยำลัยที่ต้องกำรให้คณะวิชำฯ ขับเคลื่อนงำนวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้อง

กับยุทธศำสตร์ของประเทศ 
5) มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย เช่น ระหว่ำงส ำนักหอสมุดกลำงและบัณฑิตวิทยำลัย ในกำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรอ้ำงอิงแบบ 
EndNote แก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และอำจำรย์ 
1.2  สถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานในส านักหอสมุดกลางในภาพรวม 

1) ส ำนักหอสมุดกลำง  
 อยู่ระหว่ำงกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัยที่ปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็น

มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  
 งบประมำณที่ได้รับมำจำก 2 แหล่ง ได้แก่ (1) เงินอุดหนุน (เดิมงบประมำณแผ่นดิน-รัฐบำล) (2) 

งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยจัดสรรให้  
 งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรไม่เพียงพอและมีแนวโน้มลดลง 

2) หอสมดุพระรำชวังสนำมจันทร์ และหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 สภำพเสื่อมโทรม มีบำงส่วนช ำรุดต้องเร่งซ่อมแซม 
 หอจดหมำยเหตุฯ มีเอกสำรต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนส่งมำเก็บรักษำจ ำนวนมำก และ มี

ปริมำณเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง แต่มีพ้ืนที่จัดเก็บจ ำกัด 
 ไม่มีพ้ืนที่จัดแสดงเรื่องรำวควำมเป็นอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เพ่ือให้นักศึกษำได้เข้ำมำเรียนรู้ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจ ำกัด ไม่สำมำรถพัฒนำงำนได้เต็มท่ี 

3) หอสมุดสำขำ วังท่ำพระ 
 เป็นห้องสมุดที่มีขนำดเล็กมำก จ ำเป็นต้องมีพ้ืนที่ส ำหรับสร้ำงคลังหนังสือ  
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 เดือน ก.ค. 2562 – เม.ย. 2563 มหำวิทยำลัยมีโครงกำรปรับปรุงอำคำรหอสมุด ในช่วงปิดปรับปรุงต้อง
เตรียมกำรขนย้ำยและจัดหำพื้นท่ีจัดบริกำรชั่วครำว ซึ่งส่งผลกระทบให้กำรใช้บริกำรต่ำงๆ ไม่ได้รับควำม
สะดวก 

4) หอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี 
 ขำดพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศที่เพ่ิมขึ้นทุกปี รวมทั้งพ้ืนที่ที่จะขยำยกำรจัดบริกำร เช่น 

ห้องประชุมกลุ่ม พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ Learning Space 
 งบประมำณที่ได้รับมีเฉพำะส่วนงบประมำณรำยได้ ไม่เพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัด

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน กำรเพ่ิมหลักสูตร กำรศึกษำระดั บ
บัณฑิตศึกษำ กำรจัดพ้ืนที่รองรับรูปแบบกำรเรียนรู้ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ นวัตกรรมบริกำร กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรในเชิงรุก 

1.3  การใหบ้ริการของส านักหอสมุดกลาง 
1) มีฐำนข้อมูลวำรสำรวิชำกำรในประเทศและต่ำงประเทศ กลุ่มสำขำต่ำงๆ ได้แก่ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ 

ศิลปะและกำรออกแบบ และวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกสำขำวิชำและไม่เพียงพอกับควำม
ต้องกำร และปัจจุบันฐำนข้อมูลกำรวิจัยบำงส่วนถูกยกเลิก 

2) หนังสือวิชำกำร (Text Book) มีควำมหลำกหลำยของสำขำวิชำ แต่หนังสือเฉพำะทำงที่ทันสมัยยังไม่
เพียงพอกับควำมต้องกำร 

3) สภำพของหนังสือได้รับกำรซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ดี แต่ยังมีบำงส่วนช ำรุดเนื่องจำกระยะเวลำ
กำรใช้งำน 

4) มีกำรจัดอบรมบริกำรวิชำกำรต่ำงๆ แต่บุคลำกรบำงส่วนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจำกติดภำรกิจ
กำรเรียนกำรสอน 
1.4  เทคโนโลยี 

1) กำรบริกำรออนไลน์ ฐำนข้อมูลนักศึกษำและบุคลำกร ไม่ได้ใช้ร่วมกันกับฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย 
2) ไม่มีระบบ Intranet ส ำหรับข้อมูลภำยใน 

 
2. ความต้องการของส่วนงานต่อการด าเนินการของส านักหอสมุดกลาง 
2.1  บทบาทหน้าที่ระหว่างคณะวิชาและส านักหอสมุดกลาง 

1) ควรมีกำรประสำนงำนกับคณะ ภำควิชำ และเปิดโอกำสให้อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนักศึกษำ ได้มีส่วนร่วม
ในกำรพิจำรณำเสนอหนังสือที่สนใจเข้ำส ำนักหอสมุดกลำงด้วย 

2) ควรเป็นหน่วยงำนกลำงประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงคณะวิชำ มหำวิทยำลัย หน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ที่ทันสมัย อำทิ กำรเข้ำถึงข้อมูลของหนังสือออนไลน์ 
กำรให้บริกำรดำวน์โหลด e-Book กำรให้บริกำรระบบสองภำษำเพ่ือรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ  กำรจัด 
Event หรือกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ในเรื่องท่ีน่ำสนใจ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  

3) ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะวิชำและส ำนักหอสมุดกลำง ให้มีหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น 
4) มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ใช้บริกำรว่ำมีควำมต้องกำรอย่ำงไร เพ่ือจะได้รับประโยชน์สูงสุด  
5) น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักหอสมุดกลำง มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น 
6) กำรให้ควำมช่วยเหลือ เกื้อกูล ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

2.2  การให้บริการของส านักหอสมุดกลาง 
1) จัดหำหนังสือ ต ำรำ ทรัพยำกรต่ำงๆ ให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำ รวมถึงเพ่ิมจ ำนวน Copy ให้เพียงพอต่อ

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำ และเพ่ิมหนังสือที่เป็น e-Book เฉพำะทำงมำกข้ึน 
2) มีฐำนข้อมูลที่มีควำมทันสมัย เพียงพอ และครอบคลุมทุกสำขำวิชำ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
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ฐำนข้อมูลวำรสำรเฉพำะทำง นอกเหนือจำกฐำนข้อมูลที่ สกอ. ให้กำรสนับสนุน  
3) มีควำมร่วมมือด้ำนฐำนข้อมูลกับห้องสมุดมหำวิทยำลัยอ่ืนๆ เช่น ฐำนข้อมูล Wiley, RSC และข้อมูล

คุณภำพวำรสำร เช่น Journal Citation Report ในฐำนข้อมูล Web of Knowledge (ISI) 
4) ให้บริกำรดำวน์โหลดโปรแกรมส ำเร็จรูปต่ำงๆ ที่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อกำรท ำงำน อำทิ โปรแกรม 

EndNote โปรแกรมช่วยจัดกำรนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย เช่น Minitab, SPSS 
5) เป็นศูนย์กลำงในกำรให้ควำมรู้ในกำรรักษำสิทธิ์ของงำนเขียนหรืองำนสร้ำงสรรค์ อ่ืนๆ กำรเคำรพสิทธิ

ผลงำนของผู้อื่น กฎหมำยลิขสิทธิ์  
6) คลังปัญญำศิลปำกร (Intellectual Repository) โดยกำรสร้ำงคลังทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบดิจิทัล

ซึ่งเป็นภูมิปัญญำของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ในกำรจัดเก็บและสงวนรักษำผลงำนให้คงอยู่ระยะยำว รวมทั้ง
จัดกำรและเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกให้รับรู้ เข้ำถึง และใช้ประโยชน์ 

7) กำรจัดบริกำรสำรสนเทศและกำรบริกำรสำรสนเทศรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ภำรกิจกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

8) ริเริ่มพัฒนำห้องสมุดเสมือนจริง 
9) เพ่ิมบริกำรด้ำนโสตทัศนศึกษำ ให้สำมำรถดูรำยกำรควำมรู้และสำรคดีต่ำงๆ ได้มำกขึ้น 
10) ระบบกำรยืม-คืนหนังสือ ควรเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมบริกำรยืม-คืน เป็นระบบ Delivery 
11) ควรมีกิจกรรมสร้ำงสรรค์ที่ช่วยกระตุ้นกำรอ่ำนหนังสือของนักศึกษำให้มำกขึ้น 
12) กำรบริกำรเชิงรุก (Proactive Services) ควรมีมำกขึ้น อำทิ ส่งเสริมกำรให้บริกำรที่อ ำนวยควำมสะดวก

หรือสนับสนุนในทุกกระบวนกำรวิจัย  หรือ  กำรสื่อสำรทำงวิชำกำรรู ปแบบอ่ืนๆ (Scholarly 
Communication) กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้ที่ไม่สะดวกเดินทำงไปหอสมุดแต่ยังคงสำมำรถขอรับบริกำรผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  

13) กำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำร โดยน ำเสนอบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร อำทิ กำร
ให้บริกำรน ำส่งบทควำมวำรสำร ทั้งฉบับใหม่หรือฉบับย้อนหลัง จำกวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ หรือวำรสำร
ฉบับพิมพ์ และพร้อมจัดส่งให้ผู้ใช้ทำงอีเมล์  

14) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
- ภำยใน เช่น ควำมร่วมมือกับคณะวิชำในกำรบรรจุหลักสูตรกำรใช้ห้องสมุด ควำมร่วมมือกับคณะวิชำใน

กำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นองค์ควำมรู้ของคณะเพ่ือเผยแพร่สู่วงวิชำกำร 
- ภำยนอก เช่น สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรแบ่งปันทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรบริกำรแก่สมำชิกในเครือข่ำยฯ กำรจัดท ำ Digitization ร่วมกัน เปิดโอกำสให้ชุมชนภำยนอกเข้ำ
มำใช้ประโยชน์จำกหอสมุดได้ 
15) ควรขยำยเวลำเปิดท ำกำรหอสมุดกลำง เพ่ือรองรับนักศึกษำท่ีเรียนนอกเวลำ 
16) พัฒนำระบบกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศระหว่ำงวิทยำเขตให้มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน  
17) ควรพัฒนำหอสมุดสำขำ วังท่ำพระ ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ครบวงจรเหมำะส ำหรับ

กำรศึกษำทำงด้ำนศิลปะวิชำกำร 
18) ควรมีห้องสมุดที ่City Campus เมืองทองธำนี 

2.3  กายภาพ สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก 
1) สร้ำงห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลำง (Hub) โดยกำรปรับรูปแบบกำรใช้งำนพ้ืนที่ให้ตอบสนองจุดประสงค์ที่

หลำกหลำย อำทิ เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิด 
สถำนที่จัดแสดงผลงำน กิจกรรมกำรมีส่วนร่วม บริกำรเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง สถำนที่พักผ่อน  

2) ควรปรับปรุงสถำนที่ให้มีควำมทันสมัย น่ำเข้ำมำใช้บริกำร ปรับสภำพแวดล้อมเป็นแบบ Learning 
Space/Co Working Space มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีช่่วยในกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์ 

3) เพ่ิมอุปกรณ์/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้เพียงพอ เช่น ห้องน้ ำ ปลั๊กไฟส ำหรับต่อ Notebook Cable 
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TV รับสัญญำณดำวเทียม และมีหูฟังไร้สำยรำยบุคคล 
4) ควรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมขึ้น เช่น สิ่งอ ำนวยสะดวกส ำหรับผู้พิกำร (Disability Services) 

ผู้สูงอำยุ มีตู้ล็อกเกอร์ไว้บริกำร ติดตั้งระบบสืบค้นข้อมูลไว้ที่หอพักนักศึกษำ 
5) ควรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบร้ำนถ่ำยเอกสำรให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำน 
6) ควรปรับปรุงและพัฒนำพ้ืนทีห่อสมุดสำขำ วังท่ำพระ ให้มบีรรยำกำศกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม  
7) ควรขยำยพ้ืนที่จอดรถหอสมุดวิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี เนื่องจำกในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริกำร 

โดยเฉพำะในช่วงเปิดให้บริกำร 24 ชั่วโมง 
2.4  เทคโนโลยี 

1) ควรปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้บริกำรที่ทันสมัย น ำเทคโนโลยีมำอ ำนวยควำมสะดวก เช่น e-Book 
Readers, IPods กำรให้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเพ่ิมกระบวนกำรให้บริกำรออนไลน์มำกขึ้น เช่น 
ระบบกำรขอวำรสำร แจ้งเตือนวันครบรอบก ำหนดส่งคืน และกำรช ำระค่ำปรับ 

2) ระบบสมำชิก อำทิ ฐำนข้อมูลสมำชิกหอสมุด ควรเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลหลักของมหำวิทยำลัยโดยอัตโนมัติ 
ไม่ควรต้องท ำบัตรสมำชิกหอสมุดส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร กำรยืม-คืนสำมำรถใช้ข้อมูลจำกบัตร
ประจ ำตัวเสมือน (บน SU-Smart Mobile Application) กำรต่ออำยุสมำชิกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมถึงมีกำรใช้ระบบสมำชิกห้องสมุดบน Smart Phone 

3) ควรปรับปรุงอุปกรณ์สำรสนเทศให้ทันสมัย และรวดเร็วมำกขึ้น 
2.5  การบริหารจัดการ 

1) กำรหำรำยได ้
ส ำนักหอสมุดกลำงควรมีกำรจัดหำรำยได้บำงส่วน และควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือน ำไปจัดซื้อจัดหำ

หนังสือวิชำกำร วำรสำรเฉพำะทำง และฐำนข้อมูลอ่ืนๆ ที่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ และเพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

2) กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
 มีกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรทุกสำยงำน เพ่ือใช้ศึกษำค้นคว้ำ และอ้ำงอิง 
 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีส่วนในกำรรับรู้ข่ำวสำรทำงวิชำกำรและข่ำวสำรของ

ส ำนักหอสมุด 
 กำรแจ้งจ ำนวนงบประมำณที่จัดสรรให้คณะและสอบถำมควำมต้องกำรจำกคณะในกำรจัดซื้อทรัพยำกร

สำรสนเทศเป็นประจ ำทุกปี 
 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร และกำรสั่งซื้อหนังสือ/เอกสำร ให้ครอบคลุมทุกวิทยำเขต 

2.6  บุคลากร  
1) ทีมผู้บริหำรมีควำมเป็นผู้น ำที่ดีและท ำงำนเชิงรุกในกำรให้บริกำร 
2) บุคลำกรให้บริกำรแบบมี Service Mind และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน  

 
3. คุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางท่ีพึงประสงค์ 

3.1  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทั้งด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริหำร รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของบุคลำกร
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

3.2  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบงำนของส ำนักหอสมุดเป็นอย่ำงดี 
3.3  มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล สำมำรถมองเห็นภำพกว้ำงในทุกระดับ และสำมำรถน ำมำบูรณำกำรกับภำรกิจของส ำนัก

หอสมุดกลำง เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำงำน และพัฒนำกำรท ำงำนที่เอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ต่อกัน 

3.4  มีภำวะผู้น ำ ทุ่มเท และอุทิศเวลำให้กับกำรท ำงำน 
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3.5  มีควำมยุติธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมำภิบำล 
3.6  มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี่  
3.7  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรยุคใหม่ กำรบริหำรควำมเปลี่ยนแปลง และกำรน ำเทคโนโลยีมำ

ช่วยในกำรพัฒนำกำรท ำงำน 
3.8  มีกำรบริหำรงำนในเชิงรุก  
3.9  มีควำมสำมำรถในกำรผลักดันให้ส ำนักหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นหน่วยงำนน ำร่อง ต้นแบบใน

กำรพัฒนำส ำนักหอสมุดของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน ผลักดันมหำวิทยำลัยศิลปำกรสู่ควำมเป็น
นำนำชำติ  

3.10  สำมำรถเชื่อมโยง และบริหำรจัดกำรส ำนักหอสมุดกลำงทั้ง 3 วิทยำเขต ให้เป็นเอกภำพ  
3.11  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับทุกระดับ ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มหำวิทยำลัย เพ่ือควำม

เข้ำใจร่วมกันในกำรท ำงำน รวมทั้งกำรสื่อสำร ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำนและสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  

3.12  มีควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งทุนในรูปแบบต่ำงๆ จำกภำยนอกทั้งจำกภำครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุน
ภำรกิจและกำรให้บริกำรของส ำนักหอสมุดให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
 
 
 
 


