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ก 

 
คํานํา 

 

   สํานักหอสมุดกลางไดจัดทําแผนยุทธศาสตร สําหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการและ

ดําเนินพันธกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  

ปรัชญา และปณิธานของสํานักหอสมุดกลาง โดยครอบคลุมภารกิจการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง   

   แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรพ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ไดจัดทําข้ึน

ภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

โดยประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร  ๕ เปาประสงค  พรอมทั้งกลยุทธที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู

เปาหมายที่กําหนดไวในระยะ ๕ ป  และมีตัวช้ีวัดในมิติตาง ๆ  เพื่อกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จใน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรน้ัน ๆ    

   สํานักหอสมุดกลางหวังเปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ฉบับน้ี จะใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง

ตลอดระยะเวลา ๕ ปขางหนา  อีกทั้งใชเปนกลไกในการเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของแตละงานใน

สังกัด เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสํานักหอสมุดกลางตอไป   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 เปาหมายของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) คือ  

การประสานงานและกํากับติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานแผน  งบประมาณและการเงิน 

บุคลากร การบริหารงานทั่วไป และการประกันคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบและใหคําปรึกษา เพื่อมุงสูการเปน

ผู นําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการ  โดยเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนภายใตนโยบายของ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรอบของแผนยุทธศาสตรเกิดจากการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา สถานภาพปจจุบัน ภาพอนาคตจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาสํานักหอสมุดกลางในอนาคต รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร

และบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง 

 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานหอสมุดกลางระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

ประกอบดวย ๓ สวน คือ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานภาพในปจจุบัน  

บทวิเคราะหสภาพแวดลอม และรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สวนท่ี ๑ พัฒนาการของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร และสถานภาพในปจจุบัน  

  เปนการนําเสนอจุดมุงหมายและปณิธานการกอต้ังสํานักหอสมุดกลาง พัฒนาการดานการสนับสนุน

การจัดการศึกษา ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ในดาน 

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ    ในสวนสถานภาพปจจุบันของสํานักหอสมุดกลาง เปนการนําเสนอขอมูล

บุคลากร และงบประมาณที่จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สวนท่ี ๒ บทวิเคราะห  

  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทีม่ีผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสํานัก-

หอสมุดกลาง 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 โอกาส  คณาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงใชบริการตัวเลมสารสนเทศ และพื้นที่หอง 

Study Room  สํานักหอสมุดกลางยังเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัย   มีฐานขอมูล Open 

Access โดยไมเสียคาใชจาย  มีวางแผนปรับปรุงเรื่องงบประมาณในการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ และอุปกรณการทํางานตาง ๆ  ใหมีความพรอมมากย่ิงข้ึน  และมีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย

สวนภูมิภาค (PULINET) จํานวน 20 มหาวิทยาลัย สามารถแบงปนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนองตอบความ

ตองการของนักศึกษาและคณาจารย  

ภัยคุกคาม ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษามีจํานวนลดลง ลักษณะพฤติกรรมการอาน และการใช

ชีวิตในมหาวิทยาลัยของผูใชเปลี่ยนไป ผูเขาใชบริการนอยลงจาก โรคระบาด และภัยภิบัติ เชน COVID-19  

การไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดมีแนวโนมลดลง   ฐานขอมูลออนไลนมีราคาที่สูงข้ึนทุกป  และ
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๒ 

Disruptive ของเทคโนโลยี มีแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ตที่สะดวก และเขาถึงไดงายกวาการเดินทางมา

หองสมุด เชน Google  

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง  มีอัตลักษณของสํานักหอสมุดกลาง  The Borderless Knowledge Space   ฝายหอสมุด 

ฝายหอสมุดวังทาพระ  The Creative Space for Cultures, Arts and Design ฝายหอสมุดพระราชวังสนาม

จันทร The Creative Space for Learning and Research Resources   ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี  The Creative Space for Glocal Creativities  สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง   The Creative 

Space for Administrative Collaboration  ยุทธศาสตรสอดคลองกับพันธกิจหลักและมุงสูผลสําเร็จของ

วิสัยทัศนในการเปนศูนยรวมองคความรูเพื่อการเรียนรูและสรางสรรค ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและ

ระดับสากล เพื่อกาวสูการสรางองคความรูที่ไรขอบเขต (Borderless Knowledge)   มีการประเมินผลตาม

แผนยุทธศาสตรประจําป  มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการและการตัดสินใจใหแตละหอสมุดทําใหการ

ดําเนินการมีความคลองตัวสูง สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

บริหารจัดการและใหบรกิาร (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ระบบจัดการภายในองคกร (BACK OFFICE) เปนตน) 

มีการวางแผนและการทํางานรวมกันในทุกหนวยงาน    มีแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development 

Plan: IDP)  มีแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map)  มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพบรรณารักษ  มีความ

ใฝรูใฝเรียน (Life Long Learning)   และคานิยม “จิตบริการ” ถูกปลูกฝงในบุคลากรทุกระดับ 

จุดออน  โครงสรางองคกรกําหนดใหมีหวัหนาสวนงานภายในทําหนาที่บริหารอยางคลองตัว  แตยังไม

สามารถเช่ือมโยงไปทิศทางเดียวกัน  ไมมีการนําผลการประเมินมาวางแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตามแตละยุทธศาสตรอยางสมดุล   ไมมีแผนการดําเนินการเกี่ยวกับระบบปองกันความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ไมมีระบบกํากับติดตาม การประเมินผลการดําเนินงานและการใชงบประมาณที่ชัดเจน  บุคลากร

สวนใหญไมใชโอกาสในการพัฒนาความกาวหนาดวยตนเอง  บุคลากรสวนมากขาดทักษะการสื่อสารในการ

ใหบริการดวยภาษาตางประเทศ  ทักษะดานการเขียนผลงานดานวิชาการนอย  ไมแสวงหาโอกาสใน

ความกาวหนาทางวิชาชีพ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการทํางานเกิดเฉพาะที่ ยังไมสามารถเช่ือมโยงขาม

วิทยาเขตได  และยังไมสามารถแปลงสิ่งที่เปนนามธรรมออกเปนงานที่รับผิดชอบได   
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๓ 

สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  เปนการนําเสนอปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  คานิยมหลัก  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  

เปาประสงค ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร กลยุทธ  มาตรการ สรุปดังน้ี 

ปรัชญา (Philosophy) 

  มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช 

ปณิธาน (Determination) 

  สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิสัยทัศน (Vision) 

  ศูนยรวมองคความรูเพื่อการเรียนรูและสรางสรรค ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 

เพื่อกาวสูการสรางองคความรูที่ไรขอบเขต (Borderless Knowledge) 

คานิยมหลัก (Corporate value) 

SULIB 

S Service mind จิตบริการ  

U Unity  มีความสามัคคีเปนหน่ึง 

L Literacy การรูหนังสือ 

I Inspiration แรงบันดาลใจเพื่อการสรางสรรค 

B Borderless ไรขอบเขต / ไรพรมแดน 

พันธกิจ (Mission) 

  เปนหนวยงานกลางดานหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวมเก็บรักษา

และใหบริการดานขอมูลเอกสารโสตทัศนวัสดุ แกนักศึกษา บุคลากร และหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนบุคคลภายนอก  สงเสริมการผลิตสื่อและขอสนเทศทางดานศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทยสราง

เครือขายและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  ทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการใหบริการ 

และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

  



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร  

๑๖  ตัวช้ีวัด  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  ดานการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทนัสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูล

ไดงาย โดยสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต (Borderless 

Resource)  ประกอบดวย  ๓ ตัวช้ีวัด   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการสรางพื้นที่การเรียนรู การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  (Borderless 

Knowledge Space) เพื่อสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค และการรวมมือ แลกเปลี่ยน ระหวางนักศึกษา 

อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ ประกอบดวย ๕ ตัวช้ีวัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  ดานการสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชน

ภายนอก เพื่อชวยสรางให เกิดสังคมแหงการเรียนรูที่ ไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่  ๔  ดานการจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และได

มาตรฐานสากล โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี  (Borderless Open Resource) 

ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕  ดานการบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management)  

ประกอบดวย ๒ ตัวช้ีวัด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดานการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูลไดงาย โดยสามารถ

เช่ือมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต (Borderless Resource) 

เปาประสงค  

สํานักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดเพียงพอและทันสมัย ตรงตอความตองการของ

ผูใชบริการ และสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีการใชหลงัการจัดซือ้ในปงบประมาณทีผ่านมา 

๒. จํานวนหนวยงาน / เครอืขายความรวมมือ ทัง้ภายในและภายนอก 

๓. รอยละที่เพิม่ข้ึนของการเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 
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๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  

ดานการสรางพื้นที่การเรียนรู การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  (Borderless Knowledge Space)  

เพื่อสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค และการรวมมือ แลกเปลี่ยน ระหวางนักศึกษา อาจารย นักวิจัย  

และชุมชนโดยรอบเปาประสงค : สํานักหอสมุดกลางมีพื้นที่การเรียนรู การสรางสรรคที่ไรกําแพง ตรงกับ 

ความตองการของผูใชบริการ 

เปาประสงค  

สํานักหอสมุดกลางมีพื้นที่ที่เอื้อตอการเรียนรู การสรางสรรค รวมถึงมีการพัฒนาและการสรางเน้ือหา

เผยแพรผานสือ่ออนไลน 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรูทางกายภาพ 

๒. จํานวนการพัฒนาและการสรางเน้ือหา เผยแพรผานสื่อออนไลน (Digital Content) 

๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอพื้นที่การเรียนรู 

๔. รอยละของจํานวนผูใชบริการพื้นที่เพื่อการเรียนรูทางกายภาพที่เพิ่มข้ึน 

๕. รอยละของจํานวนผูเขาถึงเน้ือหาที่เผยแพรผานสื่อออนไลน (Digital Content) เพิ่มข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  

ดานการสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชนภายนอก เพื่อชวยสรางใหเกิด

สังคมแหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

เปาประสงค  

  สํานักหอสมุดกลางเปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณคาและสรางมูลคา 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนโครงการบริการชุมชน 

๒. จํานวนการจัดกิจกรรมและหลักสูตรระยะสั้น 

๓. ความพึงพอใจของการใหบริการกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น 
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๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔  

 ดานการจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล โดยเปดใหทุกคน

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resource) 

เปาประสงค  

สํานักหอสมุดกลางมีคลังขอมูลและคลังปญญาแบบเปดที่เปนระบบตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนระเบียนในคลังขอมูลและคลังปญญาที่เพิ่มข้ึน 

๒. จํานวนการเขาถึงคลังขอมูลและคลังปญญา 

๓. มีระบบคลังขอมูลที่สามารถเขาถึงไดในลักษณะ one stop service 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ 

  ดานการบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) 

เปาประสงค 

สํานักหอสมุดกลางมีระบบบริหารจัดการ  มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. มีระบบการบริหารจัดการ 

๒. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และสถานภาพในปจจุบัน 
 

 การกําหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการสํานักหอสมุดกลางน้ัน จัดทํา ข้ึนภายใตบริบท 

การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยสูการเปนสังคมโลกาภิวัฒน การกาวสูระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู 

ควบคูกับการเปนสวนงานของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม รวมทั้งการพิจารณาภาพในอดีต ความเปนมา ตลอดจนบทบาทหนาที่ของสํานักหอสมุดกลาง 

เพื่อใหเขาใจแนวคิด/ปณิธานเบื้องตนของการพัฒนา ซึ่งจะนําเสนอพัฒนาการและสถานภาพของ 

สํานักหอสมุดกลางในปจจุบัน เพื่อเปนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลในสวนตอไป 
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๘ 

๑. ประวัติความเปนมาของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ังหองสมุดของมหาวิทยาลัย

ข้ึนเปนครัง้แรก ณ วังทาพระ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๗ เพือ่เปนแหลง

รวบรวมเอกสารสิง่พมิพและวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ โดยมี

ฐานะเปนแผนกหน่ึง สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

วังทาพระ  มสีถานที่ทาํงานรวมกบัแผนกอื่นๆ ในสํานักงาน

อธิการบดีต้ังอยูในอาคารดานหลงัอนุสาวรีย ศาสตราจารยศิลป พี

ระศรี มพีื้นทีใ่หบริการประมาณ ๕๐ ตารางเมตร ซึง่ตอมาเมือ่มหาวิทยาลยัสรางอาคารหอสมุดแลวจงึยายมาอยู 

ณ อาคารหอสมดุวังทาพระ เมือ่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๘ แตพื้นที่ใหบรกิารก็ยังไมเพียงพอจงึตองขยายพื้นที่

บรกิารวารสารไปยังหอง ๓๑๐๓ ช้ันใตดินอาคารศูนยรวม ๓ ยายพื้นทีบ่รกิารโสตทัศนูปกรณ และพื้นทีท่ํางานไป

ยังช้ัน ๓และช้ัน ๔ อาคาร ๔ ช้ันดานหลงัอาคารหอสมุด 

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไป

ยังพระราชวังสนามจันทร จงัหวัดนครปฐม จึงไดจัดต้ังหองสมุดข้ึนอีก

แหงหน่ึง มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวัง

สนามจันทร สาํหรับใหบริการการเรียนการสอน แกอาจารยและ

นักศึกษาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยใชสถานที่บรเิวณ

หองกลาง ช้ันลางอาคารทับแกว ๑ (A ๑) เปนที่ทําการช่ัวคราว มีเน้ือ

ที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร ซึง่ตอมาไดยายไปยังอาคารถาวร ๒ ช้ัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ และยายไปยังอาคาร 

๔ ช้ัน เมื่อปพ.ศ. ๒๕๓๖ และเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายเน้ือที่ใหบริการออกไปยังอาคารใหม คือ อาคารหมอมหลวง

ปน มาลากุล 

ป พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ัง “สํานักหอสมุดกลาง” ตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยรวมสองหนวยงานเขา

ดวยกัน คือ แผนกหองสมุดสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ และแผนกหองสมุด หองสมุดเสียง

และอุปกรณโสตทัศนศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร การจัดต้ังดังกลาวเปนการจัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ วรรคสอง กําหนดใหสํานักหอสมุดกลาง

เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติฯ 

คือ เปนหนวยงานทีส่นับสนุนการศึกษา การวิจัย และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง รวมทั้งการใหบริการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยไดขยายการจัดการศึกษาไป

ยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี สํานักหอสมุดกลาง ก็ไดจดัต้ัง “หอสมุด

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร”ี ข้ึนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยใช

สถานที่ ช้ัน ๓ อาคารเรียนรวม ปจจบุันไดยายมาอยูที่อาคารวิทยบริการ  
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๙ 

๒. พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง 

  

 
๒๕๐๗ สํานักหอสมุดกลาง เริ่มตนจาก

หอสมุด (วังทาพระ)  ซ่ึงมีฐานะเปน แผนก

หองสมุด สังกัดกองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี  ตั้ งอยู ในอาคาร สํานั ก งาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

บริเวณดานหลังอนุสาวรียศาสตราจารย

ศิลป พีระศรี มีพื้นที่ใหบริการประมาณ 

๕๐ ตารางเมตร 

 
๒๕๑๑  กอตั้ ง  “แผนกหอง ส มุ ด

หองสมุดเสียง และอุปกรณโสตทัศน”  

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

พระราชวังสนามจันทร  ณ ช้ันลาง 

อาคาร A๑ 

 
๒๕๑๗ กอสรางอาคารหอสมุด (วังทา

พระ) เปนอาคารเอกเทศ ๒ ช้ัน แบงเปน

ช้ันบน และช้ันใตดินมีพื้นที่ ๑,๓๘๖ ตาราง

เมตร 

 
๒๕๑๙  ก อส ร า ง อาค าร ห อ ส มุ ด 

(พระราชวังสนามจันทร) นครปฐม  เปน

อาคารเอกเทศ ๒ ช้ัน มีพื้นที่ ๒,๒๖๖ 

ตารางเมตร โดยรวมหองสมุดเ สียง 

หองปฏิบัติการทางภาษา  (อาคาร A๓) 

เขากับหอสมุด มีฐานะเปนแผนกช่ือ 

“แผนกหองสมุด หองสมุดเสียงและ

อุปกรณโสตทัศน” 

๒๕๐๗ 

๒๕๑๑ 

๒๕๑๗ 

๒๕๑๙ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๐ 

 

  

 
๒๕๓๐ หอสมุด (พระราชวังสนามจันทร) 

เสนอมหาวิทยาลัยจัดตั้งโครงการจดหมาย

เหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
๒๕๒๙ หอสมุด (วังทาพระ) ขยายพื้นที่

บริการวารสารไปยัง ช้ันใตดิน อาคาร 

ศูนยรวม ๓ คณะมัณฑนศิลป 

 
๒๕๓๒ “สํานักหอสมุดกลาง” ตามพระ

ราชกฤษฎีกา โดยมติคณะรัฐมนตรีจัดตั้ง

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยรวม ๒ หนวยงาน คือ 

แผนกหองสมุด สังกัดกองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี วังทาพระและแผนกหองสมุด 

หองสมุดเสียงและอุปกรณโสตทัศน สังกัด

สํานักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร

เขาดวยกันมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา 

 
๒๕๓๕  สํานักหอสมุดกลาง แบงสวน

ราชการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 

ฉบับที่  ๖ พ.ศ. ๒๕๓๕  ประกอบดวย 

สํานักงานเลขานุการ หอสมุด พระราชวัง

สนามจันทร และ หอสมุดสาขา วังทาพระ 

๒๕๒๙ 

๒๕๓๒ 

๒๕๓๕ 

๒๕๓๐ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๑ 

  

 

๒๕๓๖ กอสรางอาคารหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทรนครปฐม เปนอาคาร ๔ ช้ัน 

 
๒๕๓๘ สํานักหอสมุดกลาง เริ่มนําระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เขามาใชใน

ก า ร บ ริ ก า ร แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น สํ า นั ก

หอสมุดกลาง แบงสวนราชการ ตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๓๕  ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ 

หอสมุด  พระราชวังสนามจันทร  และ 

หอสมุดสาขา วังทาพระ 
 

๒๕๔๐ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร

ยังคงรับผิดชอบดําเนินงาน “โครงการ

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร” ตาม

มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๔๐ 

 
๒๕๔๒ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

ก อ ตั้ ง ห อ ง อ นุ ส ร ณ ศ า ส ต ร า จ า ร ย  

หมอมหลวงปน มาลากุล ณ อาคารหอสมุด 

ช้ัน ๒ 

 
๒๕๔๑ หอสมุดสาขา วังทาพระกอตั้ง

โครงการแหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

ทางดานศิลปะในประเทศไทย (Electronic 

Resources on Art in Thailand –  ERA) 

ถือเปนหองสมุดเสมือนทางศิลปะแหงแรก

ในประเทศไทย 

๒๕๓๘ 

๒๕๓๖ 

๒๕๔๑ 

๒๕๔๒ 

๒๕๔๐ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๒ 

  

 
๒๕๔๔ กอสรางอาคาร ม.ล. ปน มาลากุล 

อาคาร ๕ ช้ัน 

 

๒๕๔๔ หองสมุดศาสตราจารยหมอม

เจาสุภัทรดิศ ดิศกุล กอตั้งขึ้นอยู ใน

อาคารเดียวกับหอสมุดสาขา วังทาพระ 

มีพื้นที่ ๑๒๖ ตารางเมตร 

 

๒ ๕ ๔ ๔  โ ค ร ง ก า ร จ ด ห ม า ย เ ห ตุ

มหาวิทยาลัยศิลปากร แยกออกมาจาก

หอสมุดพระราชวังสนามจันทรจัดตั้งเปน

หนวยงานหน่ึงภายใตสํานักหอสมุดกลาง 

และใหบรรจุไวในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๙) ตาม

มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๔ 

 
๒๕๔๔ สํานักหอสมุดกลาง ปรับเปล่ียน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ INNOPAC เปน 

MILLENNIUM 

 
๒๕๔๓ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

ไดพัฒนาฐานขอมูลดรรชนีวารสารดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป CDS/ISIS 

๒๕๔๔ 

๒๕๔๓ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๓ 

  

๒๕๔๕ 

 

๒๕๔๕ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร

ขยายพื้นที่ ใหบริการไปยัง ช้ัน ๑  – ๔  

อาคาร ม.ล. ปน มาลากุล 
 

๒๕๔๕ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

ยายและจัดหองอนุสรณศาสตราจารย  

หม อมหลวงป น  มาลา กุล  ณ  อาคาร  

ม.ล.ปน มาลากุล ช้ัน ๔ 

 

๒๕๔๕ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร

เริ่มเปดบริการ ๒๔ ช่ัวโมงเต็มรูปแบบ 

ถือเปนหองสมุดแหงแรกในประเทศไทย 

 
๒๕๔๕ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร

ริเริ่มโครงการคายหองสมุดสุดหรรษา เพื่อ

สงเสริม สนับสนุนการอาน การเรียนรู แก

ชุมชนและจังหวัดใกล เคียงในจั งห วัด

นครปฐม 

 

๒๕๔๕ สํานักงานเลขานุการยายจาก

อาคารหอสมุด  ไปยังอาคาร ม.ล. ปน 

มาลากุล ช้ัน ๕ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๔ 

 

  

๒๕๔๕ 
 

๒๕๔๕  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี จัดตั้งขึ้นภายในอาคารเรียนรวม 

๑  ช้ัน ๓   พรอมกับการจัดการศึ กษา  

ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

๒๕๔๙ 
 

๒๕๔๙  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรียายมาใหบริการ ณ อาคารเอกเทศ 

“อาคารวิทยบริการ” มีพื้นที่ ๑,๙๔๙.๒๙ 

ตารางเมตร 

 
๒ ๕ ๔ ๕  โ ค ร ง ก า ร จ ด ห ม า ย เ ห ตุ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ยายไป ณ อาคาร 

ม.ล. ปน มาลากุล ช้ัน ๕ 

 
๒๕๔๙ หอสมุดสาขา วังทาพระ ปรับปรุง

ตกแต งภาย ในอาคารใหทั นส มัยและ

สวยงาม 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๕ 

  

 
 

    

     

๒๕๕๐ 

 
   

 

 

๒๕๕๐ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

ปรับปรุงอาคารและตกแตงภายในอาคาร

หอสมุดใหทันสมัยและสวยงาม  
๒๕๕๐ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

จัดหอสมุดลักษณะ หองสมุดมีชี วิต มี 

มุมกาแฟ มุมสบาย  ส วนนิทรรศการ  

และอ่ืน ๆ 

 

๒๕๕๐ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

จัดงาน “ทับแกวบุคแฟร” มหกรรมหนังสือ 

ส่ือการเรียน ครั้งที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นจากการ

นํารานคามาจําหนายหนังสือเพื่อเปน

บริการแกนักศึกษา คณาจารย ณ หอสมุด 

 
๒๕๕๑ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร 

จัดใหมีลานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

“Knowledge Park @ Library” เพื่อเพิ่ม

พื้นที่น่ังอานนอกอาคารหอสมุด 

๒๕๕๑ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๖ 

  

 

๒๕๕๒  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรีปรับปรุงตกแตงภายในอาคารวิทย

บริการ ช้ัน ๑-๒ ใหทันสมัยและสวยงาม 

 
๒๕๕๕  สํ า นั กหอส มุด กลา ง  เ สนอ

มหาวิทยาลัยขอจัดตั้งสวนงานในกํากับ

ภายในขึ้ น ใหม  ๒  หน วยงาน ได แ ก   

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และ

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

๒๕๕๖ 

 

๒ ๕ ๕ ๖  โ ค ร ง ก า ร จ ด ห ม า ย เ ห ตุ

มหาวิทยาลัยศิลปากรปรับเปล่ียนสถานะ

เ ป นหอจดหมาย เห ตุมหาวิ ทยา ลั ย

ศิลปากร  มีสถานภาพเที ยบ เท าฝาย  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 

การจัดตั้งและแบงหนวยงานในกํากับของ

มหา วิทยา ลัยศิ ลปากร  (ฉบับที่  ๑๙ )  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๒๕๕๖  หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีสถานภาพเทียบเทาหอสมุดทั้ง 

๒ วิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัย

ศิ ลป ากร  เ รื่ อ ง  ก า ร จั ด ตั้ ง แ ละ แบ ง

หนวยงานในกํา กับของมหา วิทยา ลัย

ศิลปากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒๕๕๖ หอสมุด พระราชวังสนามจันทร  

จัดที่ น่ังอานศึกษาเรียนรู   นอกอาคาร  

ม.ล. ปน มาลากุล ช้ัน ๑ 

๒๕๕๕ 

๒๕๕๒ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๗ 

  

 
๒๕๕๗ สํานักหอสมุดกลาง ปรับเปล่ียน

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Millennium เปน 

Sierra 

 

๒๕๕๙ หอสมุดสาขา วังทาพระ คืนพื้นที่

บริการวารสาร หอง ๓๑๐๓ ช้ันใตดิน 

อาคารศูนยรวม ๓ ใหมหาวิทยาลัย เพื่อ

ป รั บ ป รุ ง ต า ม โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

๒๕๕๗ 

๒๕๕๙ 

 
๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลางรวมมือกับ

ศิ ลปน ช้ัน นํา  จัดสร า งห นัง สือศิ ลป น 

“Artists' Book” จํานวน ๔๑ ช้ินงานขึ้น

เปนครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อจัดเปน

คอลเลกชันถาวรไวเพื่อการศึกษาคนควาใน

หอสมุดวังทาพระ และจัดนิทรรศการ 

“หนังสือศิลปน : ความรูจากภาย ในสู

ภายนอก” ณ ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม

แห ง ก รุ ง เ ทพมหานคร เ ม่ื อ วันที่  ๒๒ 

สิงหาคม -๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๑๘ 

 

 

  
 

๒๕๖๒ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน

สอดคลองกับการเปนมหาวิทยา ลัยใน

กํากับของรัฐ เพื่อความมีประสิทธิภาพและ

ประ สิท ธิผลในการดํ า เ นิ นง าน  ตาม

วัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ี 

๑) สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง  

    ๑.๑) งานบริหารและทรัพยากรองคการ 

    ๑.๒) งานนโยบายและนวัตกรรม 

๒) ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร 

    ๒.๑) งานบริการสารสนเทศ 

    ๒.๒) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

๓) ฝายหอสมุดวังทาพระ 

    ๓.๑) งานบริการสารสนเทศ 

    ๓.๒) งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

๔)  ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารเทศเพชรบุร ี

 
๒๕๖๒  ฝ ายหอสมุด วังท าพระ เป ด

ใหบริการที่หองสมุดช่ัวคราว ช้ัน ๑ คณะ-

สถาปตยกรรมศาสตร ชวงปดปรับปรุง

อาคารหอสมุด 

 

 

๒๕๖๓ สํานักหอสมุดกลาง จัดกิจกรรม 

“ยืมเยอะ สงหนังสือถึงมือคุณฟรี ไมมี

คาใชจาย” ระหวางวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ ชวงปดหอสมุดทั้ง ๓  

วิทยาเขตเน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือ COVID-๑๙ 

 
๒๕๖๒ ปดปรับปรุงอาคารฝายหอสมุด 

วั ง ท า พ ร ะ  ต า ม โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และทํา

การขนยายทรัพยากรหองสมุดบางสวนไป

จั ด เ ก็ บ  ณ  อ า ค า ร ศิ ล ป  พี ร ะ ศ รี  ๑  

คณ ะ สถาป ต ยกร ร มศาสต ร  อ าค าร

เอนกประสงค  วิทยา เขตพระราชวัง 

สนามจันทร และศูนยสันกฤตศึกษา 

๒๕๖๓ 

๒๕๖๒ 
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๑๙ 

๓. ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง 

 ปจจุบันสํานักหอสมุดกลางไดจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใช

สืบคนดวยระบบ Web OPAC และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส มีจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทย

กวา ๓๙๐,๐๐๐ เลม  หนังสือภาษาตางประเทศกวา ๒๑๖,๐๐๐ เลม  มีวารสารกวา ๑,๒๐๐ ช่ือ  หนังสือพมิพ

กวา ๔๐ ช่ือ  และปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  มีการใหบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  ผูใชบริการ  

และใหบริการยืม-คืน  ดังน้ี 

 

รายการ หนวยนับ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

จํานวนผูใชบริการ ครั้ง ๖๔๕,๖๕๘ ๖๖๒,๒๓๖ ๖๗๓,๕๖๒ 

จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฐาน ๒๒ ๒๒ ๒๒ 

จํานวนการยืม  เลม ๒๒๖,๔๗๐ ๒๑๗,๔๙๐ ๑๙๑,๑๕๙ 

จํานวนการคืน เลม ๒๐๑,๗๓๒ ๑๘๘,๐๐๒ ๑๖๙,๕๒๒ 

 

๔. สภาพปจจุบันของสํานักหอสมุดกลาง  

จํานวนบุคลากร 

 บุคลากรทั้งหมดของสํานักหอสมุดกลาง ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจํานวน ๘๘ คนสามารถจําแนกประเภท

เปนขาราชการ ๑๔ คน (รอยละ ๑๕.๙๑  )  พนักงานมหาวิทยาลัย ๕๒ คน (รอยละ ๕๙.๐๙) ลูกจางประจํา

สวนราชการ ๔ คน (รอยละ ๔.๔๕)  และลูกจางมหาวิทยาลัย ๑๘ คน (รอยละ ๒๐.๔๕) แยกตามหนวยงาน 

ดังตาราง 

 

หนวยงาน ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจางประจํา

สวนราชการ 

ลูกจาง

มหาวิทยาลัย 

รวม 

๑. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง ๕ ๑๓ - ๗ ๒๕ 

๒. ฝายหอสมุดวังทาพระ ๖ ๑๔ ๓ ๒ ๒๕ 

๓. ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ๓ ๑๘ ๑ ๗ ๒๙ 

๔. ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี - ๗ - ๒ ๙ 

รวม ๑๔ ๕๒ ๔ ๑๘ ๘๘ 

(ขอมูล ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
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๒๐ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ สํานักหอสมุดกลาง ไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๙,๕๗๔,๙๐๐ บาท  
ไดแก งบประมาณแผนดิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท  และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ๒๙,๓๕๖,๙๐๐ บาท  
จําแนกตามหนวยงาน ดังน้ี สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง ๑๑,๓๔๒,๑๐๐ บาท  ฝายหอสมุดวังทาพระ 
๔,๑๒๓,๕๐๐ บาท  ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ๙,๒๔๗,๓๐๐ บาท  ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ๔,๘๖๒,๐๐๐ บาท   
 

งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ป 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม งบประมาณแผนดิน* งบประมาณเงินรายได** งบประมาณ

โครงการพิเศษ 

๒๕๖๓ ๒๑๘,๐๐๐ ๒๙,๓๕๖,๙๐๐ - ๒๙,๕๗๔,๙๐๐ 

* ไดรับจัดสรรหมวดคาสาธารณูปโภค (งบบุคลากรอยูที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย) 

** ไมรวมงบสวนกลางโครงการจดหมายเหตุฯ เปนเงิน ๘๖๑,๒๐๐ บาท 

 

หนวยงาน งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

๑. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง ๑๗๔,๐๐๐ ๑๑,๑๖๘,๑๐๐ ๑๑,๓๔๒,๑๐๐ 

๒ .ฝายหอสมุดวังทาพระ ๒๒,๐๐๐ ๔,๑๐๑,๕๐๐ ๔,๑๒๓,๕๐๐ 

๓. ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ๒๒,๐๐๐ ๙,๒๒๕,๓๐๐ ๙,๒๔๗,๓๐๐ 

๔. ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี - ๔,๘๖๒,๐๐๐ ๔,๘๖๒,๐๐๐ 

รวม ๒๑๘,๐๐๐ ๒๙,๓๕๖,๙๐๐ ๒๙,๕๗๔,๙๐๐ 

 

อาคารสถานท่ี 

 สํานักหอสมุดกลาง มพีื้นที่ใหบรกิารและดําเนินงาน ทัง้สิ้น ๑๘,๓๖๙ ตารางเมตร  

พ้ืนท่ีจําแนกตามหนวยงาน 

(หนวย : ตารางเมตร) 

หนวยงาน พื้นท่ีใหบริการและดําเนินงาน 

๑. สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง  ๑,๗๔๕ 

๒. ฝายหอสมุดวังทาพระ ๑,๗๐๑ 

๓. ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร  ๑๐,๗๑๕ 

๔. ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ๔,๒๐๘ 

รวมท้ังส้ิน ๑๘,๓๖๙ 
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๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ บทวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
 

  ดวยบริบทของการบรหิารจัดการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  อีกทั้งสภาวะแวดลอมทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากภายในและภายนอกลวนมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติภารกิจของ

องคกรภาครัฐ  สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในดานตาง ๆ   

สํานักหอสมุดกลางในฐานะหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่อยูภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงยอม

ไดรับผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงมไิด  ดังน้ัน เพื่อใหเกิดการปรับตัวที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงตอง

พิจารณาถึงสภาวะแวดลอมที่เกิดข้ึน  โดยใช SWOT Analysis ดังน้ี 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๒๒ 

๒.๑ บริบทภายในของสํานักหอสมุดกลาง 

 บริบทภายในของสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางเปนประธานไดจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น ทบทวน วิเคราะหปจจัยภายใน (ประเมินจุดแข็งจุดออนของสํานักหอสมุดกลาง)  โดยใชหลัก  

๗ S’s  MODEL ของ McKinsey ประกอบดวย ๑) โครงสรางองคกร (Structure)  ๒) กลยุทธองคกร 

(Strategy)  ๓) ระบบการดําเนินงานขององคกร (Systems)  ๔) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารงาน (Style)  ๕) บุคลากรในองคกร (Staff)  ๖) ความรูความสามารถของบุคลากร (Skill) และ ๗) 

คานิยมรวมกัน (Shared Values)   มีรายละเอียดดังน้ี 

 

วิเคราะหปจจัยภายใน 

๗s จุดแข็ง (Strengths) จุดออน ( Weaknesses)  

Structure - มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจน - โครงสรางองคกรกําหนดใหมี

หัวหนาสวนงานภายใน 

ทําหนาทีบ่รหิารอยางคลองตัว  

แตยังไมสามารถเช่ือมโยงไป

ทิศทางเดียวกัน 

 

Strategy - มียุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกจิหลักของ 

สํานักหอสมุดกลาง 

- มีการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรประจําป 

- ไมมีการนําผลการประเมินมาวาง

แผนการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแตละยุทธศาสตร

อยางสมดุล 

 

Systems - มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการและการ

ตัดสินใจใหแตละฝายหอสมุด ทําใหการ

ดําเนินการมีความคลองตัวสงู สามารถแกไข

ปญหาไดทันทวงท ี

- มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบรหิาร

จัดการและใหบรกิาร (ระบบหองสมุดอัตโนมัติ  

ระบบจัดการภายในองคกร (BACK OFFICE)  

เปนตน) 

- มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได 

- ไมมีแผนการดําเนินการเกี่ยวกบั

ระบบปองกันความเสี่ยงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ไมมีระบบกํากับติดตาม  

การประเมินผลการดําเนินงานและ

การใชงบประมาณที่ชัดเจน 
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วิเคราะหปจจัยภายใน 

๗s จุดแข็ง (Strengths) จุดออน ( Weaknesses)  

- มีการบรหิารจัดการดานงบประมาณ 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

Style มีอัตลักษณ Identities ของสํานักหอสมุดกลาง ดังน้ี 

- SU Library - The Borderless 

Knowledge Space  

- ฝายหอสมุดวังทาพระ - The Creative 

Space for Cultures, Arts and Design  

- ฝายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร - The 

Creative Space for Learning and 

Research Resources  

- ฝายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี - 

The Creative Space for Glocal 

Creativities 

- สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง  

- The Creative Space for 

Administrative Collaboration  

สํานักหอสมุดกลาง 

 

- 

Staff - มีแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) 

- มีเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) 

- บุคลากรสวนใหญไมใชโอกาส 

ในการพัฒนาความกาวหนา 

ดวยตนเอง 

 

Skill - มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- มีบุคลากรทีม่ีความสามารถ ทักษะในการจัดทํา

สารสนเทศออนไลนและความพรอมในการเรียนรู

เทคโนโลยี 

- บุคลากรมีความพรอมใหบรกิาร 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเพือ่นรวมงาน 

- มีการทํางานเปนทีม 

- บุคลากรสวนมากขาดทกัษะการ
สื่อสารในการใหบริการดวย
ภาษาตางประเทศ 

- บุคลากรมีทกัษะดานการเขียน
ผลงานดานวิชาการนอย 

- บุคลากรไมแสวงหาโอกาสใน
ความกาวหนาทางวิชาชีพ 
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๒๔ 

วิเคราะหปจจัยภายใน 

๗s จุดแข็ง (Strengths) จุดออน ( Weaknesses)  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
การทํางานเกิดเฉพาะที่ ยังไม
สามารถเช่ือมโยงขามวิทยาเขต
ได 

- บุคลากรยังไมสามารถแปลงสิง่ที่

เปนนามธรรมออกเปนงานที่
รับผิดชอบได 
 

Shared 

Values 

- คานิยมองคกร SULIB  

S Service mind จิตบรกิาร,  

U Unity มีความสามัคคีเปนหน่ึง,  

L Literacy การรูหนังสือ,  

I Inspiration แรงบันดาลใจเพื่อการสรางสรรค,  

B Borderless ไรขอบเขต/ไรพรมแดน 

 

 

๒.๒ บริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

 บริบทภายนอกของสํานักหอสมุดกลาง ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางเปนประธานจัดประชุมระดม

ความคิดเห็น ทบทวน วิเคราะหปจจัยภายนอก (ประเมินโอกาสและอุปสรรคของสํานักหอสมุดกลาง) โดยใช

หลกั C-PEST ประกอบดวย ๑) ลูกคา (Customer)  ๒) นโยบาย กฎ ระเบียบ (Policy/Politic)  ๓) เศรษฐกจิ 

(Economic)  ๔) สังคม วัฒนธรรม (Society)  ๕) เทคโนโลยี (Technology)  มีรายละเอียดดังน้ี 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 

C-PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

Customer - คณาจารย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังคงใช

บริการตัวเลมสารสนเทศ และพื้นที่หอง Study 

Room 

- นักศึกษาปรญิญาตรียังคงใชบรกิารในชวงกอนสอบ 

คณาจารยและนักศึกษาช่ืนชมการมจีิตบริการของ

บุคลากร 

- พฤติกรรมผูใชหองสมุดในปจจบุันเอือ้ตอการพัฒนา

หองสมุดดิจิทัล 

- พฤติกรรมการอานของนักศึกษาที่

เปลี่ยนไป (access on SMART 

Phone และ Tablet) 

- ความตองการใช Database 

สารสนเทศ และ Service ของ

คณาจารยยังไมชัดเจน (ขาดขอมูล

เช่ือมโยงกับ มคอ. 3) 

- ประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษา

มีจํานวนลดลง 
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๒๕ 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 

C-PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

- เครือขายความรวมมอืทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในดานการแบงปนทรัพยากรสารสนเทศและบริการ 

- ผูใชบริการตองการใชขอมลูของหองสมุดเพื่อ

สนับสนุนการทํางาน 

- ผูใชบริการทีเ่ปนบุคคลภายนอกมาใชมากข้ึน 

- ผูใชบริการมีความตองการใชบริการสารสนเทศ

เพิ่มข้ึน 

- สถาบันการศึกษามีจํานวนมาก 

ทําใหผูเรียนมีตัวเลอืกมากข้ึน 

- ลักษณะพฤติกรรมการอาน และ

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของผูใช

เปลี่ยนไป 

- จํานวนนักศึกษานอยลง 

- นักศึกษาขาดระเบียบวินัย 

ตอการเขาใชหองสมุด 

- ผูเขาใชบรกิารนอยลงจาก  

โรคระบาด และภัยภิบัติ  

เชน COVID-19 

 

Policy/ 

Politic 

- การเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูของมหาวิทยาลัย 

- จากแผนพฒันาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสงัคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียม

ดวยเทคโนโลยีดิจิทลั มีแผนงานสรางและสงเสรมิให

เกิดแหลงความรูดิจิทลัทัง้ในระดับประเทศและระดับ

ทองถ่ิน เพื่อเปนแหลงความรูที่นาเช่ือถือของ

สังคมไทย โดยมมีาตรการ เชน สรางเครอืขาย

ผูพัฒนาแหลงความรู ใหทุนสนับสนุนการดําเนินการ 

เอื้อโอกาสใหสํานักหอสมุดกลางไดรบัทุนเพื่อ

จัดสรางแหลงความรูเพือ่ใหประชาชนเขาถึงขอมลู

และความรูไดงาย 

- มียุทธศาสตรชาติ 20 ปเปนกรอบทีส่ํานัก

หอสมุดกลางใชเปนแนวทางวางแผนการดําเนินงาน

ใหสอดคลองสัมพันธกัน 

 

- มีแหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

ที่สะดวก และเขาถึงไดงายกวา 

การเดินทางมาสํานักหอสมุดกลาง 

เชน Google 

- การปรับปรงุมหาวิทยาลัย มี

ผลกระทบตอสํานักหอสมุดกลาง

ทําใหจํานวนผูมาใชบรกิารลดลง

เพราะขาดความสะดวก 

- กฎระเบียบในการจัดซื้อ การเงิน 

ที่ยุงยาก 

- การบริหารจัดการไมมีความ

คลองตัวเน่ืองจากกฎ ระเบียบ

ราชการ เชนการปรบัปรุงอาคาร 

การจัดซื้อจัดจาง 

Economic - การมีฐานขอมูล Open Access โดยไมเสียคาใชจาย - การจัดสรรงบประมาณจากเงิน

รายไดมีแนวโนมลดลงเน่ืองจาก

จํานวนนักศึกษาในอนาคตลดลง 
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๒๖ 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 

C-PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

- วางแผนปรบัปรุงเรือ่งงบประมาณในการพฒันา

เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และอปุกรณการ

ทํางานตาง ๆ ใหมีความพรอมมากย่ิงข้ึน 

- การปรับปรงุกฎ ระเบียบหรอืแนวปฏิบัติให

สอดคลองกบัพฤติกรรมของผูใชบริการและ

เทคโนโลยีที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- งบประมาณแผนดินไดรับจัดสรร

เฉพาะงบเงินเดือนและคาจาง 

- ฐานขอมูลออนไลนมรีาคาที่สงูข้ึน

ทุกป 

- การจัดสรรงบประมาณไมมีความ

แนนอน ทําใหประเมินสถานการณ

ยากลําบาก สงผลกระทบตอ 

การบริหารจัดการงานของ 

สํานักหอสมุดกลาง 

- ทุนตางประเทศเขามาซือ้กิจการ

มหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน 

 

Society - มีเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค 

(PULINET) จํานวน 20 มหาวิทยาลัย สามารถ

แบงปนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนองตอบความ

ตองการของนักศึกษาและคณาจารย 

- มีความรวมมือกบัหองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสริินธร,  

PULINET PLUS และ TCDC 

- การมหีองสมุดเมืองกรงุเทพฯ ที่อยูในบริเวณ

ใกลเคียง และพื้นที่น่ังอานเพียงพอ ทันสมัย 

- เพิ่มบทบาทของสํานักหอสมุดกลางในการเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิต เชน เพิ่มชองทางการติดตอ/การ

เช่ือมโยงกับชุมชน 

- สรางชองทาง/สื่อใหใชไดโดยไรขีดจํากัดอยางสะดวก 

- มีที่ปรึกษาทีเ่ปนมอือาชีพมหใหคําแนะนํา/ปรึกษา 

รวมงาน เพื่อรวมกันวางแนวทางการดําเนินงาน 

 

- ขาดการบูรณาการรวมกับคณะวิชา 

- ผูใชบริการไปใชบริการสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสในการคนควา  

หาความรูกันมากข้ึน ทําให 

จํานวนผูมาใชบริการยืมหนังสือ 

ในสํานักหอสมุดกลางลดลง 

- ความกาวหนาของเทคโนโลยี 

สามารถเขาถึงไดทุกทีทุ่กเวลา  

เชน google 

Technology - การมีฐานขอมูล Open Access โดยไมเสียคาใชจาย 

- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมาใชใน

การใหบริการสํานักหอสมุดกลาง ชวยใหผูใชเขาถึง

- Disruptive ของเทคโนโลยี 
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๒๗ 

วิเคราะหปจจัยภายนอก 

C-PEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

สารสนเทศไดสะดวกรวดเร็ว เชน การใหบริการ 

แจงทาง SMS 

- การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดจากการหลอมรวม

เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร

ภาพกระจายเสียง ทําใหสามารถนํามาประยุกตใชใน

การใหบริการสํานักหอสมุดกลางรปูแบบใหมที่

อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการไดเพิ่มมากข้ึน 

- การพัฒนาผลงานดาน E-Service เชน บทเรียนรู

เกี่ยวกับการบริการ/การสืบคนการใชฐานขอมลู 

- การทํา Digitization 

- ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเขาถึงขอมลู 

- สรางระบบควบคุมการเขาใชงาน internet อัตโนมัติ

และใหมกีารรวบรวมสถิติการเขาใชงานพรอมทัง้

รายงานผล 

- การนําระบบลอคหนาจออัตโนมัติมาใชงานทัง้ระบบ 

จะชวยลดแรงปะทะระหวางผูใชกับผูใหบริการ 

- การใชระบบอัตโนมัติทั้งหมด บุคลากรสามารถ

ทํางานอื่น ๆ ได ไมตองอยูหนาเครื่องควบคุม 
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๒๘ 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 

 

 
   

 

๑. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

  ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสํานักหอสมุดกลาง ใหมีรูปแบบการดําเนินงานในเชิงรุก   

  ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   

  ๓. เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางใหสอดคลอง และบรรลุตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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๒๙ 

๒. ข้ันตอน/ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

๒.๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

   การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

ไดดําเนินการตามแนวทางของการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) โดยประกอบดวยข้ันตอน 

ที่สําคัญ ดังน้ี 

   ๒.๑ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Environmental  Scanning) โดยพิจารณาถึงปจจัย 

ตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติพันธกิจของสาํนักหอสมุดกลาง ซึ่งจะพิจารณาทั้งปจจัยภายใน (Internal 

Environment)  ไดแก โครงสรางองคกร  กลยุทธองคกร  ระบบการดําเนินงานขององคกร  ลักษณะแบบแผน

หรือพฤติกรรมในการบริหารงาน  บุคลากรในองคกร  ความรูความสามารถของบุคลากร  และคานิยมรวมกัน   

รวมทั้งปจจัยภายนอก (External Environment) ไดแก ลูกคา  นโยบาย กฎ ระเบียบ  เศรษฐกิจ  สังคม 

วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  โดยไดนําปจจัยทั้ง ๒ ประการดังกลาว มาวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  โอกาสและ 

ภัยคุกคาม (SWOT  Analysis) 

  ๒.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issue) เมื่อไดวิเคราะหสภาวะแวดลอม

โดยรวมแลว นํามากําหนดวิสัยทัศน (Vision) หรือภาพและสภาวะที่พึงคาดหวังอันเปนจุดมุงหมายสุดทาย  

โดยคํานึงถึงพันธกิจ (Mission)  ปรัชญาของสํานักหอสมุดกลาง  และแนวนโยบาย/จุดเนนของผูอํานวยการ

(๒) 

แตงตั้งคณะทํางานจดัทาํ 

แผนยุทธศาสตร 

สํานักหอสมุดกลาง 

(๔) 
เสนอคณะกรรมการประจาํ 

สํานักหอสมุดกลาง/ 

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

ใหขอเสนอแนะ 

(๑) 
พิจารณาทบทวน 

แผนยุทธศาสตร สํานัก

หอสมุดกลาง ทุก 2 ป/ 

ระดมความคิดเห็น  

วิเคราะหสภาพแวดลอม 

ชองสํานกัหอสมดุกลาง 

(๖) 
หนวยงานในสังกดักําหนด

แผนปฏบิตัิการ ๔ ป/

แผนปฏบิตัิการประจําป 

(๕) 
จัดทาํเอกสารและเผยแพร 

แผนยุทธศาสตร 

สํานักหอสมุดกลาง  

 

(๓) 
คณะทํางานฯ ประชุมระดม

ความคดิเห็น 

เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 

สํานักหอสมุดกลาง 
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สํานักหอสมุดกลางประกอบกัน หลังจากน้ันจะกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายหลักหรือเปาประสงค (Goal)   

กลยุทธและมาตรการของแผน 

   ๒.๓ การแปลงแผนไปสู การปฏิบั ติ  (Strategic Implementation)  หรือการจัดทํ า 

แผนปฏิบัติการ ในรูปของโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งแสดงความตองการงบประมาณ รวมทั้งดัชนีวัดผลสําเร็จ 

   ๒.๔ การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนวาประสบความสําเร็จ หรือมีอุปสรรคมากนอยเพียงใด โดยกําหนดให 

มีการประเมินผลปละครั้ง เพื่อจะไดดําเนินการแกไขหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวการณตอไป 

  สํานักหอสมุดกลางไดเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยไดประสานงานกับผูที่ เกี่ยวของและระดมความคิดจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง  

เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมและรับรูในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ซึ่งจะทําใหแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีความสมบูรณและสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิด 

ผลสําเร็จตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  (๑)  จัดสัมมนาบุคลากรประจําป เพื่อระดมความคิดในการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕  มีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมสํานักหอสมุดกลาง (SWOT Analysis) สําหรับการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  และรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลางทุกระดับ  เพื่อเปนแนวทางจัดทํารางวิสัยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร  กลยุทธ  และมาตรการที่จะผลักดัน 

  (๒) สํานักหอสมุดกลางแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง  

เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ตามคําสั่งที่  ๑ /๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

  (๓) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากการประชุมระดมความคิดไปจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร   

กลยุทธ  และมาตรการที่จะผลักดัน  

  (๔) เสนอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง/มหาวิทยาลัย พิจารณาใหขอเสนอแนะ

แผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗   

  (๕) จัดทําเอกสารและผยแพรแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  และนําไปสูการปฏิบัติ 

  (๖) หนวยงานในสังกัดกําหนดแผนปฏิบัติการ ๔ ป/แผนปฏิบัติการประจําป 

 



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๓๑ 

๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  คานิยมหลัก และพันธกิจ 

  สํานักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ  จึงไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจเพื่อเปน

หลักในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

ปรัชญา (Philosophy) 

  มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช 

 ปณิธาน (Determination) 

  สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิสัยทัศน (Vision) 

 ศูนยรวมองคความรูเพื่อการเรียนรูและสรางสรรค ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ 

และระดับสากล เพื่อกาวสูการสรางองคความรูที่ไรขอบเขต (Borderless Knowledge) 

 คานิยมหลัก (Corporate value) 

SULIB โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

S = Service mind จิตบริการ 

U = Unity มีความสามัคคีเปนหน่ึง 

L = Literacy การรูหนังสือ 

I = Inspiration แรงบันดาลใจเพื่อการสรางสรรค 

B = Borderless ไรขอบเขต/ไรพรมแดน 

 พันธกิจ (Mission) 

เปนหนวยงานกลางดานหองสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวบรวมเก็บรักษา

และใหบริการดานขอมูลเอกสารโสตทัศนวัสดุ แกนักศึกษา บุคลากร และหนวยงานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนบุคคลภายนอก  สงเสริมการผลิตสื่อและขอสนเทศทางดานศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย  

สรางเครือขายและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้ งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ดานการใหบริการ และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวช้ีวัด กลยุทธ และมาตรการ 

  เพื่อผลักดันวิสัยทัศน พันธกิจของสํานักหอสมุดกลางใหบรรลุผลสําเรจ็ สํานักหอสมุดกลาง 

จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพือ่การแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน ดังน้ี 

  ดานที่ ๑ การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมลูไดงาย  

โดยสามารถเช่ือมโยงทรพัยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต (Borderless Resources)   



 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๓๒ 

  ดานที่ ๒ การสรางพื้นทีก่ารเรียนรู การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  (Borderless Knowledge 

Space) เพื่อสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค และการรวมมือ แลกเปลี่ยน ระหวางนักศึกษา อาจารย 

นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

  ดานที่ ๓ การสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชนภายนอก  

เพื่อชวยสรางใหเกิดสงัคมแหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

  ดานที่ ๔ การจัดการคลังขอมูลและคลงัปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล  

โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resources) 

   ดานที่ ๕ การบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  

ดานการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูลไดงาย  

โดยสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต  

(Borderless Resources) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูลไดงาย  

            โดยสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต  

            (Borderless Resources)   

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดเพียงพอและทันสมัย ตรงตอความตองการ 

        ของผูใชบริการ และสามารถเชื่อมโยงทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางม ี

        ประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใชหลังการจัดซื้อในปงบประมาณที่ผานมา 

๒. จํานวนหนวยงาน / เครือขายความรวมมือ ทั้งภายในและภายนอก 

๓. รอยละที่เพิ่มข้ึนของการเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 
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กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๑ การเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศ 

๑.๑.๑ พัฒนารปูแบบการจัดสรรทรัพยากร

สารสนเทศ 

 ๑.๑.๒ การจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยใชหลักวิชาชีพและการมสีวนรวมจากคณะวิชา  

ผูมสีวนไดเสียเพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่ตรงกบัความตองการของผูใชบริการและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 ๑.๑.๓ จัดหาฐานขอมูล ทรัพยากรสารสนเทศ

อิเลคทรอนิกส (E-book, E-Journal ฯลฯ)  

ที่มีคุณภาพและราคาคุมคาเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

 ๑.๑.๔ พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมลูสารสนเทศให

อยูในระบบทีเ่ปนมาตรฐาน เพื่อรองรบัการเช่ือมโยง

ทรัพยากรสารสนเทศกบัหนวยงานอื่นในอนาคต 

๑.๒ การสรางเครือขายและสานตอความรวมมือใน

ดานทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมหาวิทยาลัย 

๑.๒.๑ สรางเครือขายและสานตอความรวมมอืใน

ดานทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดมหาวิทยาลัย  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑.๓ การจัดระบบการสื่อสารหลากหลายชองทางใน

การเผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธกับลูกคา โดย

เช่ือมโยงชองทางตาง ๆ เปนหน่ึงเดียวทั้งออนไลน

และออฟไลน (Omni Channel) 

๑.๓.๑ นําเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาประยุกตใช

ในงานบริการและการประชาสัมพันธเพื่อการบริการ

ที่เขาถึงไดทุกที่ ทกุเวลา อยางไรขอจํากัดในการ

เขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 

ดานการสรางพ้ืนที่การเรียนรู การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  (Borderless Knowledge 

Space) เพ่ือสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค และการรวมมือ แลกเปลี่ยน ระหวาง

นักศึกษา อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การสรางพ้ืนท่ีการเรียนรู การสรางสรรคท่ีไรขอบเขต  (Borderless Knowledge  

            Space) เพ่ือสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค และการรวมมือ แลกเปลี่ยน  

            ระหวางนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางมีพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการเรียนรู ทางกายภาพ (on-site) และออนไลน  

        (online)  และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรูทางกายภาพ 

๒. จํานวนการพัฒนาและการสรางเน้ือหา เผยแพรผานสื่อออนไลน (Digital Content) 

๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอพื้นที่การเรียนรู 

๔. รอยละของจํานวนผูใชบริการพื้นทีเ่พื่อการเรียนรูทางกายภาพที่เพิ่มข้ึน 

๕. รอยละของจํานวนผูเขาถึงเน้ือหาที่เผยแพรผานสือ่ออนไลน (Digital Content) เพิ่มข้ึน 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๒.๑. การพฒันาพื้นที่การเรียนรูทางกายภาพ 

ใหเปนหองสมุดมีชีวิต 

๒.๑.๑ ปรบัปรุงพื้นที่ทางกายภาพของสํานัก

หอสมุดกลาง ใหเอื้อตอการเรียนรู และสอดคลองกบั

ความตองการของผูใชบริการ ทัง้เปนพื้นที่การอาน  

การสรางแรงบันดาลใจ และความคิดสรางสรรค  

 ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นทีจ่ัดแสดงของหอจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในมิติตาง ๆ ที่ทันสมัย  

เปนพื้นทีจ่ัดแสดงที่ดึงดูดใหผูใชบริการเขามาเรียนรู  

๒.๒ การสรางและพฒันาสารสนเทศดิจทิัล  

(Digital Content) บนสื่อออนไลน 

๒.๒.๑ คัดสรรเน้ือหา องคความรู เพือ่จัดทํา

สารสนเทศดิจิทลั (Digital Content)  
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๓๕ 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๒.๓ การสรางอัตลักษณของสํานักหอสมุดกลาง ๒.๓.๑ สงเสริมการสรางอัตลักษณเฉพาะของ 

ฝายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต และเช่ือมโยง 

เปนหน่ึงเดียว 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 

ดานการสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชนภายนอก  

เพ่ือชวยสรางใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การสรางการเชื่อมตอองคความรูภายในประชาคมศลิปากรสูชุมชนภายนอก  

            เพ่ือชวยสรางใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูท่ีไรขอบเขต   

            (Borderless Learning Society) 

เปาประสงค : สํานักหอสมุดกลางเปนหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและสรางมูลคา 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนโครงการบริการชุมชน 

๒. จํานวนการจัดกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น 

๓. ความพึงพอใจของการใหบริการกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้น 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๓.๑ การสรางองคความรูและการเรียนรูสรางสรรค

อยางตอเน่ือง 

๓.๑.๑ สงเสริมและพฒันาการจัดทําโครงการบริการ

วิชาการแกสังคม 

๓.๒ การพัฒนางานบุคแฟรในรูปแบบ Silpakorn 

Knowledge Festival 

๓.๒.๑ ประสานความรวมมือกบัหนวยงานภายใน/

หนวยงานภายนอกเพือ่จัดกจิกรรมเชิงสรางสรรค

และเพิม่ความหลากหลายของกิจกรรม  

๓.๓ การจัดกจิกรรมการบรกิารวิชาการเพื่อสังคม 

และชุมชน 

๓.๓.๑ จัดหลักสูตรระยะสั้น Silpakorn Learning 

Program โดยมีการประสานความรวมมือกบั 

คณะวิชา/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๓.๔ การใหบริการเชิงรุกแกประชาคมศิลปากร  

และชุมชนภายนอก 

๓.๔.๑ จัดต้ังหนวยเรียนรูยอยทีส่ามารถเคลือ่นที ่

ไปยังพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางคลองตัว 
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๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 

ดานการจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล  

โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resources) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล  

            โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resources) 

เปาประสงค :  สํานักหอสมุดกลางมีคลังขอมูลและคลังปญญาแบบเปดท่ีไดมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนระเบียนในคลังปญญาที่เพิ่มข้ึน 

๒. จํานวนการเขาถึงคลังปญญา 

๓. มีระบบคลังขอมูลที่สามารถเขาถึงไดในลักษณะ one stop service 

๔. มีระบบคลังขอมูลที่สงเสริมอัตลักษณของฝายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๔.๑ การพัฒนาคลังขอมูลและคลงัปญญา

มหาวิทยาลัยศิลปากรอยางเปนระบบและได

มาตรฐานสากล 

๔.๑.๑ สงเสริม พฒันาและประสานความรวมมือ 

จากประชาคมศิลปากรในการพฒันาคลังปญญา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 

Repository : SURE) ที่ไดมาตรฐานสากล 

 ๔.๑.๒ สงเสริมและพฒันาคลังขอมูลที่สงเสรมิ 

อัตลักษณของฝายหอสมุดทั้ง ๓ วิทยาเขต  

ที่ไดมาตรฐานระดับชาติ/มาตรฐานสากล 

๔.๒ การสรางระบบการจัดการทรัพยากรฐานขอมลู

ที่เกิดข้ึนระหวางการทํางานวิจัยแตละช้ิน 

Research Data Management (RDM) 

๔.๒.๑ สงเสริม พฒันาและประสานความรวมมือ 

จากประชาคมศิลปากรในการสรางระบบการจัดการ

ทรัพยากรฐานขอมลูทีเ่กิดข้ึนระหวางการทํางานวิจัย

แตละช้ิน Research Data Management (RDM) 
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๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ 

ดานการบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) 

เปาประสงค :  สาํนักหอสมุดกลางมีระบบบริหารจัดการ  มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. มีระบบการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

๒. มีระบบพัฒนาบุคลากรและระบบการติดตามผล 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๕.๑ การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

๕.๑.๑ พัฒนาระบบจัดเก็บและแลกเปลี่ยน

สารสนเทศสําหรับการบรหิารและพฒันาองคกร 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามวิสัยทัศน 

ขององคกร 

๕.๒.๑ สรางระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร

ใหมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕.๒.๒ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทกุระดับ  

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

๕.๒.๓ สรางระบบและกลไกการจัดการความรู 

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร 
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๓๘ 

๕. การบริหารแผนยุทธศาสตร 

         การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสาํนักหอสมุดกลางใหบรรลุผลสาํเรจ็ตามเปาหมายทีก่ําหนดไวน้ัน 

จําเปนตองมีการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงตองมีการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว  

  ๑. กลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 (๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปของสํานักหอสมุดกลาง โดยประสานงานกับ

หนวยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและเปาหมาย ตลอดจน

ผูรับผิดชอบและงบประมาณใหมีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายตามยุทธศาสตร 

(๒) ถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ เปาหมายและกรอบแนวทางการดําเนินงาน 

สูหนวยงาน ตลอดจนใหหนวยงานพิจารณาเปาหมายตัวช้ีวัด กลยุทธ ตามแผนปฏิบัติการของสํานัก

หอสมุดกลาง เพื่อใหขอเสนอแนะตาง ๆ และกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ  

 (๓) นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเสนอ

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางใหความเห็นชอบ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ

สํานักหอสมุดกลางตอไป 

  ๒. การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) 

         การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Monitoring and Evaluation)  

เมื่อสํานักหอสมุดกลางไดมีการกําหนดยุทธศาสตร และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติแลว ก็จะตองมี

กระบวนการและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลในหลาย ๆ  ดาน ไมวาจะเปนดานการดําเนินงานของ

สํานักหอสมุดกลางไดเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวหรือไม หรือเมื่อยุทธศาสตรเกิดข้ึนแลวจะชวยทําให

สํานักหอสมุดกลางบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งเปนการประเมินวาการดําเนินงานตามแผน

ประสบความสําเร็จ  หรอืมีปญหาอุปสรรคมากนอยเพียงใด  โดยกําหนดใหมีการประเมินผล ดังน้ี 

         (๑) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ปละ ๑ ครั้ง และสิ้นสุด

แผน (ป ๒๕๖๗) โดยวิเคราะหปญหา อุปสรรค ตลอดจนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับระดับความสําเร็จ (Critical 

Success Factors) ของการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธใหบรรลุตามยุทธศาสตร 

ที่ไดวางไว  

         (๒) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  ปละ ๒ ครั้ง คือ 

รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อเปนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงคของแผน 

 



๕. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลางกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การจัดสรรทรัพยากร

สารสนเทศใหทันสมัย 

เพียงพอ และเขาถึงขอมูลได

งาย  โดยสามารถเชื่อมโยง

ทรัพยากรทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรไดอยาง 

ไรขอบเขต (Borderless 

Resources) 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การสรางพ้ืนที่การเรียนรู  

การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  

(Borderless Knowledge Space) 

เพ่ือสนับสนุนการคนควา  

การสรางสรรค และการรวมมือ 

แลกเปล่ียนระหวางนักศึกษา 

อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ  

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

การสรางการเชื่อมตอองค

ความรูภายในประชาคม

ศิลปากรสูชุมชนภายนอก 

เพ่ือชวยสรางใหเกิดสังคม

แหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต  

(Borderless Learning 

Society) 

ยุทธศาสตรทีท่ี่ ๔ 

การจัดการคลังขอมูลและ

คลังปญญาอยางเปนระบบ 

และไดมาตรฐานสากล  

โดยเปดใหทุกคนสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางเสรี 

(Borderless Open 

Resources) 

ยุทธศาสตรทีท่ี่ ๕ 

การบริหารจัดการแบบ 

ไรขอบเขต (Borderless 

Management) 

ยุทธศาสตรทีท่ี่ ๔ 

พัฒนานักศึกษาและ

สงเสริมความสัมพันธที่

เขมแข็งกับศิษยเกา : 

SMART STUDENT AND 

ALUMNI 

ยุทธศาสตรทีท่ี่ ๕ 

สรางและเผยแพร

ภาพลักษณศิลปากรสู

สาธารณะ : SILPAKORN 

BRANDING 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

นําระบบบริหารจัดการที่

ทันสมัย นวตักรรมในการ

บริหาร มาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ 

: SMART AND GREEN 

ADMINISTRATION 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 

ยกระดับการบูรณาการผลิตผล

งานวิจัยและงานสรางสรรค การ

บริการวิชาการ  การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ

ทองถิ่นหรืออุตสาหกรม และตอบ

โจทยการเปล่ียนแปลงของประเทศ 

เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขันของ

ประเทศ เพ่ือแกปญหาของชุมชน 

สังคม : RESEARCH AND 

CREATIVITY  

ยุทธศาสตรที่ ๑ 

สรางความโดดเดน เปนเลิศ

เฉพาะทางและความมี

ชื่อเสียงทางวิชาการ :  

ACADEMIC REPUTATION 

แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ระยะ ๕ ป 

พ.ศ.  

๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

แผน

ยุทธศาสตร

สํานัก

หอสมุดกลาง 

พ.ศ.  

๒๕๖๓-๒๕๖๗ 



 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 
๑. คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 

๒. คําสั่งแตงตั้งกรรมการแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง 

 



 ๔๐ 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

คาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ 
วิสัยทัศน : ศูนยรวมองคความรูเพื่อการเรียนรูและสรางสรรค ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ  และระดับสากล เพื่อกาวสูการสรางองคความรูที่ไรขอบเขต  

    (Borderless Knowledge) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

Baseline 

หนวยนับ 

เปาหมายการ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ดานการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูลไดงาย  โดยสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต   

(Borderless Resource) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑: การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศใหทันสมัย เพียงพอ และเขาถึงขอมูลไดงาย  โดยสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองคกรไดอยางไรขอบเขต  

                      (Borderless Resource) 

๑.๑) รอยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใชหลังการ

จัดซ้ือในปงบประมาณที่ผานมา 

- - - รอยละ ≥๘๗.๕ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๘๐ ≥๘๕ ≥๘๗.๕ 

๑.๒) จํานวนหนวยงาน / เครือขายความรวมมือ ทั้งภายในและ

ภายนอก 

- - - หนวยงาน/

เครือขาย 

๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๑.๓) รอยละที่เพิ่มขึ้นของการเขาถึงขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ออนไลน 

- - - รอยละ ๒๐ - ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

 

 

 

 

 



 ๔๑ 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

Baseline 

หนวยนับ 

เปาหมายการ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ 

ดานการสรางพื้นท่ีการเรียนรู การสรางสรรคท่ีไรขอบเขต  (Borderless Knowledge Space) เพื่อสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค  

และการรวมมือ แลกเปล่ียนระหวางนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒: การสรางพื้นที่การเรียนรู การสรางสรรคที่ไรขอบเขต  (Borderless Knowledge Space) เพื่อสนับสนุนการคนควา การสรางสรรค  

                                และการรวมมือ แลกเปล่ียน ระหวางนักศึกษา อาจารย นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

๒.๑) จํานวนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู 

ทางกายภาพ 

- - - แหง ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒.๒) จํานวนการพัฒนาและการสรางเน้ือหา เผยแพรผานส่ือ

ออนไลน (Digital Content) 

- - - เรื่อง  ๔ ๖ ๙ ๑๒ ๑๖ 

๒.๓) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการตอพื้นที่ 

การเรียนรู 

- - - คาเฉล่ีย ≥๓.๗๕ ≥๓.๕๑ ≥๓.๖๐ ≥๓.๗๐ ≥๓.๗๕ ≥๓.๗๕ 

๒.๔) รอยละของจํานวนผูใชบริการพื้นที่เพื่อการเรียนรู 

ทางกายภาพที่เพิ่มขึ้น 

- - - รอยละ ๑.๕ - ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ 

๒.๕) รอยละของจํานวนผูเขาถึงเน้ือหาที่เผยแพรผานส่ือออนไลน 

(Digital Content) เพิ่มขึ้น 

- - - รอยละ ๓ - ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ 

 

 

 

 

 



 ๔๒ 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 

Baseline 

หนวยนับ 

เปาหมายการ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 

ดานการสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชนภายนอก เพื่อชวยสรางใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูท่ีไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓: ดานการสรางการเช่ือมตอองคความรูภายในประชาคมศิลปากรสูชุมชนภายนอก เพื่อชวยสรางใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูที่ไรขอบเขต  (Borderless Learning Society) 

๓.๑) จํานวนโครงการบริการชุมชน - - - โครงการ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๓.๒) จํานวนการจัดกิจกรรมและหลักสูตรระยะส้ัน - - - กิจกรรม/

หลักสูตร 

๔ - ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓.๓) ความพึงพอใจของการใหบริการกิจกรรม/หลักสูตรระยะส้ัน - - - คาเฉล่ีย ≥๓.๗๐ - ≥๓.๕๑ ≥๓.๖๐ ≥๓.๗๐ ≥๓.๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ 

ดานการจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resource) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔: การจัดการคลังขอมูลและคลังปญญาอยางเปนระบบ และไดมาตรฐานสากล โดยเปดใหทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเสรี (Borderless Open Resource) 

๔.๑) จํานวนระเบียนในคลังปญญาที่เพิ่มขึ้น - - - ระเบียน ๖๐๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 

๔.๒) จํานวนการเขาถึงคลังขอมูลและคลังปญญา - - - ครั้ง ๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐ 

๔.๓) มีระบบคลังขอมูลที่สามารถเขาถึงไดในลักษณะ one stop 

service 

- - - รอยละของ

ความสําเร็จ 

๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๔.๔) มีระบบคลังขอมูลที่สงเสริมอัตลักษณของฝายหอสมุดทั้ง ๓ 

วิทยาเขต 

- - - รอยละของ

ความสําเร็จ 

๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

  



 ๔๓ 

 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ 

การบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) (Borderless Management) 

ยุทธศาสตรท่ี ๕: การบริหารจัดการแบบไรขอบเขต (Borderless Management) 

๕.๑) มีระบบจัดเก็บและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการ 

- - - รอยละของ

ความสําเร็จ 

๑๐๐ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕.๒) มีระบบพัฒนาบุคลากรและระบบการติดตามผล - - - รอยละของ

ความสําเร็จ 

๑๐๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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