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ตาราง 7.1 ก-11 ผลลัพธ์ด้านการจัดโครงการสนับสนุนชุมชน 51 
ตาราง 7.1 ก-12 ผลลัพธ์ด้านการจัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม 51 
ตาราง 7.1 ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 51 
ตาราง 7.1 ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 52 
ตาราง 7.1 ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 52 
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า  
ตาราง 7.2 ก-1 สถิติสมาชิกใน Line Official @SULIB 52 
ตาราง 7.2 ก-2 เนื้อหาที่บรอดคาสต์ไปยัง Line Official @SULIB 52 
ตาราง 7.2 ก-3 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม

อ่ืนต่อส านักฯ 
53 

ตาราง 7.2 ก-4 ร้อยละของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่ไม่พึงพอใจส านักฯ ราย
ด้าน 

53 

ตาราง 7.2 ก-5 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นต่อส านักฯ และ CO3 
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ตาราง 7.2 ก-6 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืนหลังใช้บริการ/กิจกรรม 
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ตาราง 7.2 ก-7 จ านวน Digital content ที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(เฟซบุ๊ก) 

54 
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ตาราง 7.2 ก-10 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 54 
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ตาราง 7.3 ก (1) ตารางขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 54 
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บุคลากรให้ความส าคัญ)  
55 

ตาราง 7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 56 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร  
ตาราง 7.4 ก (1) การน าองค์กรของผอ. และกลุ่มผู้บริหาร ส านักฯ   56 
ตาราง 7.4 ก (2) การก ากับดูแลองค์กร 57 
ตาราง 7.4 ก (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ 57 
ตาราง 7.4 ก (4) จริยธรรม 57 
ตาราง 7.4 ก (5) สังคม 58 
           7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์  
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งบประมาณส านักหอสมุดกลาง 
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โครงร่างองค์กร  
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หมวด 1 การน าองค์กร  

ภาพ 1.1-1 Leadership System ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ภาพ 3.2-3 กระบวนการประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความ

ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
29 
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ส านักฯ 

58 

ภาพ 7.5 ก-9 จ านวนบุคคลทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการในเทศกาล BKK 
Design Week  
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นิยามศัพท์และค าย่อ 

กบม. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยอธิการบดี 

รองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ประธานสภา คณาจารย์และพนักงาน ผู้แทน

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

กลุ่มผู้บริหาร ส านักฯ  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ เลขานุการส านักฯ และหัวหน้าฝ่าย 

กวพ. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

คกก. คณะกรรมการ 

คกก. สตง. คณะกรรมการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

งปม. งบประมาณ 
ทป. ประจ าเดือน กลุ่มผู้บริหาร ส านักฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทรัพยากรสารสนเทศ 1. ทรัพยากรตีพิมพ์ (Printed materials) เช่น หนังสือ วารสาร 

รายงานประจ าปี 
2. ทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials) เช่น แถบบันทึกเสียง 
ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช 
3. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource) เช่น สื่อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

นร. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี 
บุคลากรส านักฯ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวของส านักฯ 
ผู้น าระดับสูง ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ส านักฯ 
ผอ. ผู้อ านวยการส านักฯ 

แผน HR แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(Human Resources) 

พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ 

มธ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มศก. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส่วนงาน หน่วยงานย่อยภายใน ประกอบด้วย 1. ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 

 2. ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 3. ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 4. ฝ่าย

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

สป.อว. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักฯ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส านักงานฯ ส านักงานส านักหอสมุดกลาง 
ส านักดิจิทัลฯ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขต 
อว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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AGILE แนวคิดการท างานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน โดยเป็นการน าบุคคล
จากหลายสายงานมาท านั่งท างานร่วมกันเป็นทีม (Cross-functional 
team) เน้นที่การสื่อสารและประสานงานภายในทีม ไม่ได้แยกแผนก
ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายระยะสั้น แบ่งกลุ่มงานให้เป็นโครงการ
เล็ก เพื่อเป็นการส่งมอบงานชิ้นเล็ก ๆ ในเวลาอันสั้น หรือเรียกว่า 
Sprint 

Artist’s Book หนังสือศิลปิน/คอลเล็กชันผลงานศิลปะ 
AUN-QA ASEAN University Network – Quality Assurance 
BCP Business Continuity Plan แผนการรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้

การด าเนินงานหรือธุรกิจอาจต้องหยุดชะงักลง เพื่อท าให้องค์กรสามารถ
กลับมาด าเนินการอย่างต่อเนื่องได้เร็วที่สุดและเกิดความเสียหายน้อย
ที่สุด 

Borderless Knowledge องค์ความรู้ที่ไร้ขอบเขต 

Borderless Knowledge Space การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบเขต 
Borderless Learning Society สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต 
Borderless Open Resource  การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี 
Borderless Resource  การเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร้ขอบเขต 
CA  Comparative Analysis  
CC สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
CSR Corporate Social Responsibility 
Design Thinking การคิดเชิงออกแบบ คือ กระบวนการท าความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ 

น าเสนอทางแก้ไข ปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน 
Digital Content เนื้อหา/องค์ความรู้ที่จัดท าในรูปแบบสื่อสารสนเทศดิจิทัล 
Dublin Core Metadata มาตรฐานการลงรายการเพ่ือพรรณนาสารสนเทศดิจิทัลและเพ่ือช่วยใน

การสืบค้นสารสนเทศดิจิทัล 
EndNote โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม (นวัตกรรมบริการ) 
EdPeX Education Criteria for Performance Excellence 
e-Document ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
Focus Group การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากับผู้ให้

ข้อมูล 
GA Gap Analysis 
IDP แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 
ILL การยืมระหว่างห้องสมุด (ILL – Inter Library Loan) 
Intelligent Risk การประเมินโอกาสบนความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด/รอบด้าน 

(Integrity and Transparency Assessment) 
IT เทคโนโลยีสารสารสนเทศ (Information Technology) 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) 
KC Key Change 
KPIs Key Performance Indicators 
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LE ตัวชี้วัดน าของผลส าเร็จของแผนฯ (Leading Indicator) 
LG ตัวชี้วัดตามของผลส าเร็จของแผนฯ (Lagging Indicator) 
LTP เป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะยาว (Long Term Plan) 
MIS Management Information System 
MOU บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
MVV Mission/Vision/Values (พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม) 
OKR Objective Key Result คือ วิธีการตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จ 

โดยมี 1) Activity-Based Key Results กล่าวถึงกิจกรรมที่ส าคัญท่ีจะ
ท าให้ส าเร็จ (Milestone) เช่น ประเด็นในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใน
แต่ละเดือน 
และ 2) Value-Based Key Results กล่าวถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 
เช่น ยอดเข้าถึงของลูกค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ xx หรือยอดคนเข้าชมระบบ 
Live เป็นต้น 

Omni Channel การเชื่อมโยงช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และที่ส่วนงาน (On Site) 
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถสอดรับและสนับสนุนกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PDCA Plan Do Check Act วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า 

ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) 

PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection 

Act) 

PDSA Plan Do Check Act วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 ค า 
ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Study (การศึกษาเรียนรู้ ทบทวน
กระบวนการ) และ Act (การด าเนินการ) 

Performance gap ผลการด าเนินการที่ไม่ดี 

PESTEL การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับธุรกิจ (P – Political, E – 

Economic, S – Social, T – Technology, E – Environment,  

                                               L – Legal) 

PULINET Provincial University Library Network ข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จ านวน 20 แห่ง จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

อย่างคล่องตัว 

PULINET PLUS PULINET: Provincial University Library Network Plus ข่ า ย ง าน

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จ านวน 20 แห่งและ

เพิ่มห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จ านวน 9 แห่ง มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากร

สารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงมีความ

ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัน
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เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทาง

วิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี ส่งผลต่อการใช้งบประมาณ

ของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างโอกาสให้ทุก

คนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Reskill การสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน 

R & D การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) 

RCA Root Cause Analysis 

SA ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 

SAP System Application Products 

SC ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) 

SIERRA โปรแกรม/ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

SIPOC Model SIPOC Model S - Supplier/Stakeholder, I - Input, P - Process,  

O - Output, C – Customer  

SO วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

SOp โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) 

SOP มาตรฐานการทางาน (Standard Operating Procedure) 

SPP กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 

Strategic Goal เป้าหมายกลยุทธ์ 

Strategic Plan  แผนกลยุทธ์ 

Strategy ยุทธศาสตร์ 

STP เป้าหมายแผนการด าเนินงานระยะสั้น (Short Term Plan) 

SU มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) 

Succession Plan คือ ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นพัฒนาบุคลากรผู้สืบทอด

ต าแหน่ง โดยเน้นพัฒนาศักยภาพในด้านภาวะผู้น าและความพร้อมด้าน 

อ่ืน ๆ 

SULIB S = Service Mind (มีจิตบริการ) U = Unity (มีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน) L = Learning (ส่งเสริมการเรียนรู้) I = Inspiration 

(แสวงหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค์) B = Borderless (เปิดรับ 

เปิดกว้าง อย่างไร้ขอบเขต) 

SU Library Silpakorn University Library (http://www.l.su.ac.th) 

 เว็บไซต์ตัวใหม่ของหอสมุด www.lib.su.ac.th 

SU-ERP Silpakorn University Enterprise Resource Planning คือระบบการ

วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงาน

http://www.l.su.ac.th/
http://www.lib.su.ac.th/
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ต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน โดย ERP Software มีหน้าที่รวบรวม

ส่วนประกอบทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น 1. งานวางแผนงบประมาณ 

(Budget Planning) 2. งานพัสดุ (Material Management) 3.งาน

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 4. งานบัญชีการเงิน 

(Accounting/Finance) 

SURE คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                               (Silpakorn University Repository) 

                                               (http://www.sure.su.ac.th) 

SU Smart App แอปพลิเคชันสาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

SWOT SWOT Analysis การวิเคราะห์สภาพขององค์กรในปัจจุบัน  

S – Strength (จุดแข็ง) W – Weakness (จุดอ่อน) 

O – Opportunities (โอกาส) T – Threats (อุปสรรค) 

TA Trends Analysis 

Talent Pool คือ ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรที่มีผลงานและศักยภาพโดดเด่น 

โดยเน้นการเพิ่มพูนขีดความสามารถรอบด้านตามกรอบสมรรถนะของ

ส านักฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพได้

พัฒนางานที่ท้าทายมากขึ้น 

TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ประเทศไทย 

(Thailand Creative and Design Center) 

The Creative Space  หอสมุดวังท่าพระ (SUT) มีอัตลักษณ์คือ พื้นท่ีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 

for Cultures, Arts and Design  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ 

The Creative Space for  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (SUS) มีอัตลักษณ์คือ พ้ืนที่การเรียนรู้
เชิง 

Learning and Research Resources สร้างสรรค์ด้านการศึกษา แหล่งค้นคว้า และวิจัย 
The Creative Space for Glocal หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (SUP) มีอัตลักษณ์คือ พ้ืนที่การ 
Creativities เรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ด้านธุรกิจพ้ืนถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์สู่

สากล (Glocal = Global สากล/ระดับโลก + Local   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น) 

The Creative Archives หอจดหมายเหตุ (SU Archives) มีอัตลักษณ์คือ พื้นที่/คลังเก็บข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์เพื่อการน าเสนอเชิงสร้างสรรค์ 
The Creative Space for ส านักงานส านักหอสมุดกลาง มีอัตลักษณ์คือ พื้นท่ีการบริหารจัดการ 

Administrative Collaboration และการผสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ 

TOR  ข้อก าหนดของการว่าจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) 

http://www.sure.su.ac.th/
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TOWS Matrix  เครื่องมือสร้างกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ 

TOWS Matrix จะวิเคราะห์จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้จาก 

SWOT 

Turnitin  โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรมบริการ) 

Upskill  การเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรจากงานเดิม  เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการท างาน 

UI  User Interface คือ ปัจจัยต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน โดยที่ปัจจัย

เหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ เช่น การเลือกใช้สีของ

เว็บไซต์ 

UX  User Experience คือ ประสบการณ์ความรู้สึกของผู้ใช้บริการ  

VOC / VOS   Voice of Customers / Voice of Shareholders 

Voluntary Group  คือ ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่เรียนรู้เพื่อ

พัฒนาตนเองตามแผน IDP และเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางวิชาชีพ 

VPN  เทค โนโล ยีการ เชื่ อมต่อ เครื อข่ ายนอกอาคาร  (Virtual Private 

Network) 
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รายงานการประเมินตนเอง สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงร่างองค์กร 
P.1 ลักษณะองค์กร 
 สํานักฯ ก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2535 เป็นส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามข้อ 2 (4.1) ของ
ประกาศมศก. เร่ืองการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มีหัวหน้าส่วนงานคือ ผอ. มีการบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์ สํานักฯ ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางให้บริการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การวิจัย 
ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง การให้บริการแก่สังคม และสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 
ส่วนงาน ได้แก่ 1) สํานักงานสํานักฯ 2) ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ (ก่อต้ัง พ.ศ. 2507) 3) ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนาม
จันทร์ (ก่อต้ัง พ.ศ. 2511) และ 4) ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ก่อต้ัง พ.ศ. 2545) การบริหารงานใช้เงิน
รายได้มากกว่างปม.แผ่นดิน (ยกเว้นงบบุคลากร) 7.5ก (1) 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
ก (1) การจัดการบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญตามพันธกิจ (ตาราง P.1-1) 
ตาราง P.1-1 บริการท่ีสําคัญของสํานักฯ และความสําคัญต่อความสําเร็จของมศก. 

บริการ ความสําคัญที่มีต่อความสําเร็จของสํานักฯ / กลไกการส่งมอบ 

การสนับสนุนทรัพยากร

วัสดุทางการศึกษา การ

วิจัย สื่อสารสนเทศ และ

สรรหาคู่ความร่วมมือเพื่อ

จัดหาทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น 

(ดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

และ 4)   

ความสําคัญ: จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย (7.1ก-1 ถึง 3) เพียงพอต่อความต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอนของ

คณะวิชา (7.1ก-2) โดยมุ่งจัดสรรอย่างสอดคล้องกับความต้องการการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ (ภาพ 2.1-1) 

สร้างฐานข้อมูลและคลังปัญญา เช่น คลังปัญญา SURE (7.1ก-2) และคลังสะสมงานศิลปะ ตลอดจนการหาคู่ความร่วมมือเพื่อ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน (7.5ข-23) 

กลไกการส่งมอบ: กระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการวิเคราะห์

เลขหมู่และทํารายการ กระบวนการเชื่อมโยงระบบสืบค้นและการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ และกระบวนการแนะนํา

ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศ (7.2ก-1 ถึง ก-2) 

ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19: มีบริการการจัดส่งหนังสือผ่านระบบขนส่งไปรษณีย์ (7.1ข-1, 7.5ก-4, 7.5ข-25) และ

การสั่งซื้อทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น E-Book E-Journal ฯลฯ (7.1ก-1, ภาพ 7.1ก-2) 

ส่งเสริมวิชาการ 

การศึกษาและการวิจัย

โดยการจดัหาเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมบริการที่

สนับสนุนการศึกษา วิจัย 

ค้นคว้า (เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4)   

ความสําคัญ: จัดหาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมบริการที่จะช่วยให้กระบวนการศึกษา และวิจัยมีความคล่องตัว ส่งเสริมให้ผลงาน

ของนักศึกษาและคณาจารย์มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ทรัพยากรสารสนเทศที่ทรงคุณค่าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า (7.2ก-6, 7.5ข-15) 

กลไกการส่งมอบ: กระบวนการจัดหาและดูแลระบบฐานข้อมูล และเครื่องมือที่จําเป็นในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานตาม

หลักวิชาการในระดับชาติและระดับสากล กระบวนการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีทําให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเครื่องมือ

สนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม และรวดเร็ว เช่น OpenAthens, VPN (7.2ข-10)รวมถึงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือสนับสนุน

ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและถูกต้อง เช่น การใช้งานโปรแกรม Turnitin, EndNote, Google Scholar ฯลฯ (7.1ก-6, 7.5ข-25) 

ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19: มีกระบวนการแนะนํา ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ และจัด

อบรมการใช้เทคโนโลยี โปรแกรมและเครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ และ Upskill ผ่านระบบออนไลน ์ 

พัฒนาพื้นที่การเรียนรูท้ั้ง

แบบ On-site และ 

Online ของมหาวิทยาลัย

เพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการแก่

กลุ่มผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอื่น รวมถึงชุมชน 

เพื่อสืบสานงาน

ศิลปวัฒนธรรม (เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ที่ 2-3)   

ความสําคัญ: เป็นพื้นที่สําหรับการศึกษาเรียนรู้ และวิจัย ตลอดจนเป็นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและ

เป็นประโยชน์แก่ประชาคมศิลปากรและชุมชนโดยรอบ (7.1ก-7, 7.1ก-10) 

กลไกการส่งมอบ: การเตรียมจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และการแลกเปลี่ยนบนพื้นที่ออนไลน์ รวมถึงการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในสถานที่และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่จัดเก็บสินทรัพย์ทรงคุณค่า

ของหอจดหมายเหตุ ผลิต และเผยแพร่ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ (7.1ก-7 ถึง 12) เพื่อสืบสานทํานุบํารุงงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและให้บริการแก่ชุมชน 

ในภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19: มีการจัดทําแผนผัง Virtual Tour ของพื้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ รวมถึงหอสมุดวังท่าพระ

แบบเสมือนจริง โดยเชื่อมต่อกับผังอาคารเสมือนจริงของคณะวิชาในหอสมุดวิทยาเขตท่าพระ และจัดแสดงนิทรรศการคลัง

ปาฐกถาศิลป์ พีระศรตีั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแบบเสมือนจริง (7.5ข-26) 
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ก (2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์รวมองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต (Borderless) และสร้างสรรค์ (Creative) ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล โดยมีเป้าหมายหลักและตัวช้ีวัด (ตาราง P.1-2) 
ตาราง P.1-2 เป้าหมายหลัก และตัวช้ีวัด 

เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด / แนวทางการวัดผล 

1. ศูนย์รวมองค์ความรู้เพื่อการ

เรียนรู้ที่ไร้ขอบเขต (Borderless) 

1) ปริมาณการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างคณะวิชาในแต่ละวิทยาเขต (7.5ข-3) 

2) การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรฯ (7.1ข-23) 

2) จํานวนผู้เข้าชมคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) (7.5ข-6, 7.5ข-8, 7.1ข-16) 

3) จํานวนดาวน์โหลดคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) (7.5ข-7, 7.5ข-9) 

4) ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญา SURE และ e-Thesis (7.2ก-6) 

5) จํานวนเครือข่าย-คู่ความร่วมมือระดับชาติระดับชาตแิละนานาชาต ิ(7.5ข-19) 

2. ศูนย์รวมการเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์ (Creative) และการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ 

1) ความสําเร็จของการจัดทําคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุกสาขาด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม 

และด้านโบราณคด ี (7.1ข-15) 

2) จํานวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลออนไลน์ศิลปกรรมสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Database) ซึ่งได้รวบรวมรายการผลงาน

ศิลปกรรมจากการประกวดศิลปกรรมในระดับชาติ (7.5ข-16) 

3) จํานวนผลงานที่นําเข้าคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (7.1ข-2) 

4) จํานวนผู้เข้าชมคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (รวมและเฉพาะด้านศิลปฯ) (7.5ข-6, 7.5ข-8) 

5) จํานวนดาวน์โหลดคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (รวมและเฉพาะด้านศิลปฯ) (7.5ข-7, 7.5ข-9) 

6) มีคลังปัญญาเก็บข้อมูลผลงานวิจัย / ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล (รวมทุกสาขา) (7.5ข-15) 

7) จํานวนผู้เข้าใช้งานระบบแสดงผังภาพเสมือนจริง (Virtual) รวมถึงการจัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่านผัง

ภาพเสมือน (7.5ข-26) 

8) นวัตกรรมบริการใหม่ในช่วงภาวการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (7.5ข-24 ถึง ข-25) 

3. คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ

และระดับสากล (National and 

International Standard) 

1) มาตรฐานการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานระดับชาติ (7.4ก-20) 

2) มาตรฐานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาต ิ(7.5ข-18) 

3) มาตรฐานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล (7.5ข-19) 

4) มาตรฐานเครื่องมือและสิ่งสนับสนุนในการศึกษาและวิจัยได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล (7.5ข-20) 

5) มาตรฐานระบบการให้บริการห้องสมุดที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล (7.5ข-21) 

ตาราง P.1-3 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 
พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 

พันธกิจ 1. เป็นหน่วยงานกลางด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

2. รวบรวม เก็บรักษาและให้บริการด้านข้อมูลเอกสาร โสตทัศนวัสดุ แก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอก และชุมชน 

3. ส่งเสริมการผลิตสื่อและข้อสนเทศทางด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย 

4. สร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ  

5. ภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ค่านิยมหลัก 
(ผ่านการทบทวนวิสัยทัศน์ ปี 2563) 

SULIB คือ Service Mind (S) มีจิตบริการ Unity (U) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Learning (L) ส่งเสริมการเรียนรู ้

Inspiration (I) แสวงหาแรงบันดาลใจเพื่อการสร้างสรรค ์Borderless (B) เปิดรับ เปิดกว้าง อย่างไร้ขอบเขต 

อัตลักษณ ์

ของแต่ละหน่วยงาน 

1) The Creative Space for Cultures, Arts and Design (SUT - ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ)  

2) The Creative Space for Learning and Research Resources (SUS -ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร)์  

3) The Creative Space for Glocal Creativities (SUP - ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร)ี  

4) The Creative Space for Administrative Collaboration (SUC - สํานักงานสํานักฯ) 

    - The Creative Archives (SUARCH - หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร)  

วัฒนธรรมองค์กร มคีวามสัมพันธ์แบบครอบครัวและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ (Family & Professional Relation) 
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พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม 

สมรรถนะหลักซึ่งมีความ

สอดคล้องกับพันธกิจ 

CC1 มีจิตบริการ (Service Mind-SERV) 

CC2 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication-COMMU)  

CC3 ร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork-TW) 

CC4 จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ (Integrity-ING) 

CC5. การสั่งสมความชํานาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP) 

ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 สํานักฯ มีบุคลากรท้ังส้ิน 87 คน เป็นกลุ่มผู้บริหาร 7 คน กลุ่มวิชาชีพ 23 คน และสายสนับสนุนงานห้องสมุด 
57 คน (ข้อมูล ณ 13 มิถุนายน 2565)  

ตาราง P.1-4 ระดับการศึกษา และสถานภาพในสายงานของบุคลากร 
หน่วยงาน สายวิชาชีพ 

(ป.ตร/ีโท) 

สายสนับสนุนงานห้องสมุด 
(ตํ่ากว่า/ป.ตร/ีโท/เอก) 

สายบริหาร 
(ป.โท) 

ผู้บริหารสํานักฯ (3) - - 3 

สํานักงานสํานักฯ (26) 2 (1/1) 23 (8/11/4/-) 1 

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ (23) 7 (6/1) 15 (6/6/2/1) 1 

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์(26) 11 (6/5) 14 (8/6/-/-) 1 

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี(9) 3 (3/-) 5 (2/3/-/-) 1 

รวม (คน) 23 57 7 

ความก้าวหน้าในสายงาน:   สายวิชาชีพ: เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ/ปฏิบัติการ (คน) = x/7/7/10 

                                   สายสนับสนุน: เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ/ปฏิบัติการ (คน) = x/5/9/16 

                                   สายสนับสนุน: ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน (คน) = x/3/5 

                                   สถานภาพ (อื่น ๆ) = พนักงาน (ชั่วคราว 4), ลูกจ้าง (ประจํา 4, ชั่วคราว 17) 

   ตาราง P.1-4.1 อายุบุคลากร  ตาราง P.1-4.2 อายุงานของบุคลากร 
อาย ุ จํานวน ร้อยละ  อาย ุ จํานวน ร้อยละ 
< 30 7 8.05  < 10 ปี* 29 33.34 

30-40 20 22.98  10-20 ป ี 19 21.84 

41-50 24 27.59  21-30 ป ี 27 31.03 

> 50 36 41.38  > 30 ป ี 12 13.79 

* รวมเพียงอายุงานในการบริหารของผู้บริหาร ณ สํานักฯ ไม่รวมถึงอายุงานในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยท่ีขับเคล่ือนความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
สํานักฯ สํารวจไว้ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมีบุคลากรท้ังกลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่มสายสนับสนุน ตอบ
กลับคิดเป็นร้อยละ 15.4, 26.2 และ 58.5 ตามลําดับ โดยมีปัจจัยท่ีสําคัญ 8 อันดับแรกดังน้ี 

ตาราง P.1-5 ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อความผูกพันของบุคลากร 
ปจัจัย กลุ่มสายสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มบริหาร 

1. ด้านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 1 1 1 

2. ด้านความเชื่อมั่นในองค์กร 2 3 - 

3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ 3 4 5 

4. ด้านความผูกพันต่อองค์กร 4 6 3 

5. ด้านงานประจําตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 5 2 4 

6. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางาน 6 5 - 

7. ด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 7 7 2 

8. ด้านการมีส่วนร่วม 8 - - 
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 *สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สํานักฯ มีสนับสนุนเบี้ยประกันโควิดเพิ่ม 
ก (4) สินทรัพย์ 

ตาราง P.1-6 สินทรัพย์ อาคารสถานท่ี ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนท่ีสําคัญ 
สินทรัพย ์ จํานวน 

1. อาคารสถานที-่พื้นที่ให้บริการ  

- พื้นที่ให้บริการและดําเนินงาน 18,369 ตร.ม. 

- ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 1,785 ตร.ม 

พื้นที่สืบค้น และพื้นที่อ่านหนังสือ 160 ที่นั่ง 1 พื้นที ่

ห้องศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 1 ห้อง 

ห้องภาพศิลปะ และการออกแบบ 1 ห้อง 

พื้นที่ creative & media zone 45 ที่นั่ง 1 พื้นที ่

ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8 ที่นั่ง 1 ห้อง 

ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4 ที่นั่ง 1 ห้อง 

ห้องโสตภาพยนตร์ 24 ที่นั่ง 1 ห้อง 

ห้องควบคุมตัดต่อ 1 ห้อง 

พื้นที่สํานักงาน 1 ห้อง 

- ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์ 10,715 ตร.ม 

พื้นที่สืบค้น และพื้นที่อ่านหนังสือ 783 ที่นั่ง 

ห้องประชุม 40 ที่นั่ง 

2 พื้นที ่
1 ห้อง 
7 ห้อง ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม 

ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง 1 ห้อง 

ห้องฉายภาพยนตร์/ห้องดูหนังฟังเพลง 10 ห้อง 

มุมการ์ตูน บอร์ดเกม 400 ตร.ม. 

พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ 1,400 ตร.ม 

พื้นที่เรียนรู้รอบห้องสมุด 1,500 ตร.ม 

- ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  4,208 ตร.ม 

พื้นที่สืบค้น และพื้นที่อ่านหนังสือ 465 ที่นั่ง 1 พื้นที ่

ห้องประชุม (ชมพูเพชร) ขนาด 25-30 ที่นั่ง 1 ห้อง 

ห้องประชุมย่อย (กิ่งเพชร 1-4) ขนาด 8-10 ที่นั่ง 4 ห้อง 

ห้องฉายภาพยนตร์ SUP Entertainment ขนาด 44 ที่นั่ง 1 ห้อง 

พื้นที่จัดนิทรรศการ 700 ตรม. 

มุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 พื้นที ่

มุมบอร์ดเกม 1 พื้นที ่

- สํานักงาน สํานักฯ 1,661 ตร.ม. 

      หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร  1 พื้นที ่

      ห้องศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 1 พื้นที ่

      ห้องประชุมใหญ่ 120 ที่นั่ง 1 ห้อง 

      ห้องประชุมย่อย  2 ห้อง 

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย  4 หน่วยงาน 

2. ทรัพยากรสารสนเทศ  

- หนังสือ (ภาษาไทย 401,844 เล่ม, ภาษาต่างประเทศ 216,963 เล่ม) 618,807 เล่ม 

- วารสาร (ภาษาไทย 1,012 ชื่อ, ภาษาต่างประเทศ 219 ชื่อ) 

- หนังสือพิมพ์ (ภาษาไทย 3 ชื่อ, ภาษาต่างประเทศ 1 ชื่อ)  

1,231 ชื่อ 
4 ชื่อ 

- สื่อโสตทัศน์ (ไม่จําแนกภาษา) 323,404 รายการ 

- แผ่นโฆษณา 2,636 รายการ 
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สินทรัพย ์ จํานวน 

- ของที่ระลึก (ไม่จําแนกภาษา) 1,145 รายการ 

- ฐานข้อมูลออนไลน์ (7.1ก-1) 18 ฐานข้อมูล 

- คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.sure.su.ac.th *นวัตกรรมบริการ (มาตรฐานลงรายการระดับสากล) 1 ฐานข้อมูล 

3. เครื่องมือสนับสนุนการวิจัย  

- โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม (EndNote)  1 โปรแกรม 

- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)  1 โปรแกรม 

4. เทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุน   

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra (มาตรฐานระดับสากล) 1 ระบบ 

- ระบบ OpenAthens เทคโนโลยีการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียวเพื่อการเข้าถึง e-resources  1 ระบบ 

- คอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน 89 เครื่อง บริการ 125 เครื่อง) 214 เครื่อง 

- แท็บเล็ตอ่านอีบุ๊ก 17 เครื่อง 

- ระบบการป้องกันหนังสือหาย  3 ระบบ 

- ช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการ *นวัตกรรมบริการ  

ปี 64 - เริ่มใช้ Line Official เตม็รูปแบบ, ระบบ Browse and Track Your Book Request ของการส่งไปรษณีย ์

เว็บไซต์หอสมุดใหม:่ www.lib.su.ac.th เว็บไซต์ CreativeMatters - เฟซบุ๊ก Blockdit Youtube เว็บไซต ์

7 ช่องทาง 

 

5. คอลเลกชันพิเศษ   

สํานักงานสํานักฯ 

- หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร  

- ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ 

- ตู้หนังสือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

 

 

- ตู้หนังสือพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภ  

- ห้องสมุดศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

- หนังสือศิลปิน (Artist’s Books) 

- หนังสือสงวน (ท่าพระ) 

- สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ 

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

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร ์

- ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก http://www.snc.lib.su.ac.th/westweb/ 

- ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ 

 

- หนังสือหายาก 

ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

- หนังสือสงวน 

- มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ก (5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ  
สํานักฯ กํากับดูแลให้การดําเนินการของระบบงานต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของ มศก. ท่ีเก่ียวข้อง
กับหอสมุดฯ ส่วนระบบการดําเนินการอ่ืน ๆ ของฝ่ายหอสมุดจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
(ตาราง P.1-7) 

ตาราง P.1-7 กฎระเบียบข้อบังคับ จําแนกตามภารกิจ 
ภารกิจ กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ หน่วยงาน

ตรวจสอบ 

ผลลัพธ ์

1. ด้าน

มาตรฐานการ

- เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายหอสมุด 

(ตรวจสอบภายใน) 

7.4ก-20 

ถึง ก-28 - ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการใช้หอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 
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ภารกิจ กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ หน่วยงาน
ตรวจสอบ 

ผลลัพธ ์

บริการ

ห้องสมุด 

 

- พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (พ.ศ. 2533, 2537, ฉ.2 2558, 2561 และ 2565)  

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2550 และ ฉ.2 2560) 

- ข้อตกลงของคณะทํางานฝ่ายบริการของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 

- เกณฑ์มาตรฐานและระเบียบบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

- จรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552 

2. ด้านบริการ

วิชาการ 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหาร 
(ตรวจสอบภายใน) 

7.4ก-29 

ถึง ก-30 - จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (O’Brien, 1999 และ Turban, 2001) 

3. ด้านการ

บริหาร 

การเงิน พัสดุ 

และ 

งบประมาณ 

- พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

สตง, สํานักงาน
(ตรวจสอบภายใน) 

7.4ก-29 

ถึง ก-30, 

7.4ก-31 

ถึง ก-38 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักฯ พ.ศ. 2559 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2320/2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะปฏิบัติการแทนอธิการบด ี
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543 (อ้างถึงหนังสือสํานักนายกรัฐมนตร ี 
ที่ นร (กวพ) 1305/ว2524) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 

4. ด้านการ

ปฏิบัติงาน 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มศก. พ.ศ.2552 ฝ่ายบริหาร 
(ตรวจสอบภายใน) 

7.4ก-39 

ถึง ก-40 

 - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คณะทํางาน PDPA 7.4ก-40 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
ข (1) โครงสร้างองค์กร  
    สํานักฯ มีผอ.เป็นผู้นําระดับสูงทําหน้าท่ีบริหารสูงสุด และมีรองฯ ฝ่ายบริหาร และรองฯ ฝ่ายกลยุทธ์ฯ เป็น
ผู้ช่วย มีวาระดํารงตําแหน่ง 4 ปี ผู้นําระดับสูงกําหนดทิศทางและนโยบายของสํานักฯ ดําเนินนโยบายตามวิสัยทัศน์ท่ี
แถลงไว้กับมหาวิทยาลัย มอบหมายภารกิจเฉพาะด้านให้กับคกก.ท่ีแต่งต้ัง กํากับ รวมท้ังควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
การทํางานตามพันธกิจของสํานักฯ โดยมีเลขานุการสํานักฯ และหัวหน้าฝ่าย หรือรักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้รับ
มอบนโยบายดําเนินงานตามภารกิจหลักของหอสมุด ส่วนสํานักงานฯ ดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับงานบริหาร บุคคล 
ธุรการ การคลังและพัสดุ ท้ังน้ี ทุกส้ินปีงบประมาณ สํานักฯ ต้องรายงานผลการดําเนินงานให้กับคกก.ประจําสํานักฯ 
ทราบก่อนนําเสนออธิการบดีซ่ึงมีสภามศก. ควบคุมกํากับอีกทอดหน่ึง ดังแสดงในภาพ P.1-1 
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ภาพ P.1-1 แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของสํานักฯ 

 
ข (2)  ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ตาราง P.1-8 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข (3)  ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ตาราง P.1-9 ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือท่ีมีบทบาทต่อระบบงาน และข้อกําหนดของสํานักฯ 

เครือข่ายอุปทาน บทบาทสําคัญที่มีต่อระบบงาน ช่องทางการสือสาร ข้อกําหนด ผลประเมิน 
ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
SP1 บริษัท ห้างร้าน ได้แกส่ํานักพิมพ์/
บริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจําหน่าย 

- ส่งมอบวัสดุการเรียนการสอนการวิจัย และ
การบริการวิชาการตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ

พูดคุยโดยตรง/อีเมล/
โทรศัพท ์

ตาราง 6.1-6 7.1ค-31 
ถึง ค-32 

ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ความต้องการและความคาดหวัง 
ผู้เรียน C1 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต: 1. บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์  2. จัดอบรมกระบวนการสืบค้น 3. การใช้งานห้องสมุด  4. 

ระบบการแจ้งเตือนต่าง ๆ 5. เพิ่มปริมาณหนังสือใหห้ลากหลายและทันสมัย 6. เพิ่มจํานวนเอกสารใน SURE (7.1ก-1 ถึง ก-12) 

C2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพิ่มมากขึ้น  2. ความสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน ์ 

3. เปิดบริการช่วงเสาร์และ/หรืออาทิตย ์ (7.1ก-1 ถึง ก-12) 

ลูกค้าใน
อนาคต 

C3 นักเรียนมัธยมศึกษา/นักศึกษาจากสถาบันอื่น: (ส่วนตลาด: พื้นที่ภาคกลาง พื้นที่ภูมิภาคตะวันตก และเพชรบุรี เช่น รร.สาธิต 

มศก.) 1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความสนใจ 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3. เข้าใชพ้ื้นที่นั่งอ่าน  (7.1ก-1 ถึง ก-10) 

ลูกค้า 
กลุ่มอื่น 

C4 คณาจารย:์ 1. สร้างสื่อเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 2. จัดอบรมการโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการเขียนวิทยานิพนธ์ (7.1ก-1 ถึง ก-12) 

C5 บุคลากรสายสนับสนุน มศก: การเยี่ยมชมและเข้าใช้พื้นที่ และการรับบริการสารสนเทศ เช่น แผ่นเสียง (7.1ก-7 ถึง ก-12) 

C6 บุคคลทั่วไปผู้รับบริการวิชาการและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: (ส่วนตลาด: หน่วยงานภาคเอกชน / จังหวัด / 

หน่วยงานภาครัฐ / หน่วยงานภาคเอกชน) 1. การเข้าใช้พื้นที ่2. การยืมทรัพยากรสารสนเทศ (7.1ก-7 ถึง ก-12) 3. การบริจาค (7.1ข-
25) 4. การจัดกิจกรรมที่นําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 5. การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะ (7.1ก-7 ถึง ก-12) 6. เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการเข้าถึงข้อมูลผลงานศิลปะ (7.2ก-6) 7. การเผยแพร่องค์ความรู้ของบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน (7.1ก-12) 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

SH1 ศิษย์เก่า: 1. การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในกิจกรรมของหอสมุด 2. การเข้าใช้พื้นที ่(7.1ก-7 ถึง ก-12) 3. การยืมทรัพยากร

สารสนเทศ (7.1ก-1 ถึง ก-12) 
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เครือข่ายอุปทาน บทบาทสําคัญที่มีต่อระบบงาน ช่องทางการสือสาร ข้อกําหนด ผลประเมิน 
คุณภาพของสินค้า ตามกําหนดเวลา ความ
พร้อมใช้งานและการบริการหลังการขาย 

SP2 Outsource ได้แก ่บริษัทรักษา
ความปลอดภัย บริษัททําความสะอาด
บริษัทดูแลรักษาลิฟท ์บริษัทขายวัสดุ
สิ้นเปลือง  

- ส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อใหส้ํานักฯ 
สามารถดําเนินภารกิจประจําต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ - ดูแลรักษาความปลอดภัย  
- รักษาความสะอาด  

หนังสือราชการ/
โทรศัพท์/สื่อสังคม
ออนไลน์/อีเมล 

7.1ข-26 
ถึง ค-32 

พันธมิตร (Partner) 

P1 คณะวิชาต่าง ๆ ใน มศก. - การขอรับบริการต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 

หนังสือราชการ/การ
ประชุม/อีเมล/โทรศัพท ์

ตาราง 6.1-4 7.1ค-33 
 

P2 สนง.บริหารการวิจัยฯ - โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการ (Turnitin) 

หนังสือราชการ/การ
ประชุม/อีเมล/โทรศัพท ์

ตามมตทิี่ 
ประชุมกบม. 

7.1ค-33 

P3 บัณฑิตวิทยาลัย - ประสานงานเพื่อจัดทําคลังวิทยานิพนธ์
ออนไลน ์

หนังสือราชการ/การ
ประชุม/อีเมล/โทรศัพท์/
สื่อสังคมออนไลน ์

ถ่ายโอนคลัง 
(ทุกปีการศึกษา) 

7.1ค-33 

P4 สํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี - การดูแลเครื่องแม่ข่ายเครือข่าย และ  WiFi 
- การดูแลระบบ VPN 
- การดูแลระบบยืนยันตัวตน (SU-NET) 

หนังสือราชการ/การ
ประชุม/อีเมล/โทรศัพท/์
สื่อสังคมออนไลน ์

ตาราง 6.1-4 
(คู่มือ Network 
และ Server) 

7.1ข-21 
ถึง ข-24 
7.1ค-33 

คู่ความร่วมมือ (Collaborators) 
CO1 องค์กรวิชาชีพ: สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทยฯ 

- ดูแล กํากับ ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพและ
เครือข่าย 

การประชุม/อีเมล/
โทรศัพท ์

N/A 7.1ค-34 

CO2 บริษัท / ภาครัฐ /หน่วยงาน
เอกชน 

- สนับสนุนการเรียนด้วยการสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณต์่าง ๆ 

การประชุม/อีเมล/
โทรศัพท ์

N/A 7.1ค-35 

CO3 หน่วยงานที่ม ีMOU 
- เครือข่าย PULINET Plus 
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ 
- TCDC 
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

- แบ่งปันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน 
- จัดกิจกรรม/โครงการ/สัมมนา/เสวนาร่วมกัน 
- ใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านการยืมระหว่าง
ห้องสมุด (ILL) 

การประชุม/อีเมล/
โทรศัพท์/การเยี่ยมเยือน 

MOU 7.1ค-36 
ถึง ค-38, 
7.1ค-45 

 

CO4 สป.อว. 
- เครือข่าย ThaiLIS, 
 

- TDC ThaiLIS Digital Collection,  
- UC-TAL (Union Catalog of Thai 
Academic Libraries, Reference 
Database) 

การประชุม/อีเมล/สื่อ
สังคมออนไลน ์

ภาพที่ 7.1 ก-2 7.1ค-39 

CO5 หน่วยงานภายในและภายนอกที่
ร่วมจดันิทรรศการ และโครงการ
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ /เครือข่าย
ศิลปิน / ชุมชน 

- ร่วมมือกันในการจัดการแสดงนิทรรศการ 
- ร่วมกันจัดโครงการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงข้อกําหนดของการจัด
โครงการ  

หนังสือราชการ/การ
ประชุม/โทรศัพท/์อีเมล/
สื่อสังคมออนไลน์/การ
สนทนา/การสัมภาษณ ์

ตาราง6.1-2 
 

7.1ค-40 
ถึง ค-45 

 

P.2 สถานการณ์ของสถาบัน  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
ก (1) ลําดับในการแข่งขัน  
 หอสมุดวังท่าพระ มศก. ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร The Cloud (2563) ให้เป็นหอสมุดด้านศิลปะท่ีดีและ
สมบูรณ์ท่ีสุดในประเทศ และเป็น 1 ใน 8 ของห้องสมุดเฉพาะด้านและแหล่งรวมหนังสือหายากกลางเมืองเก่า โดยมี
หนังสือหายากกว่า 500 เล่ม มีคอลเลกชันหนังสือทรงนิพนธ์และหนังสือสะสมของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศซ่ึงเป็นหนังสือหา
ยากด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี นิตยสาร SARAKADEE LITE (2564) กล่าวว่าหอสมุดวังท่าพระเป็นแหล่ง
รวบรวมหนังสือเก่า หายาก (จัดพิมพ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 ลงไป) ในขณะท่ีนสพ. Bangkok Post (2564) ให้นิยาม
หอสมุดวังท่าพระว่าเป็น “Modern house of learning” และมีคลังสะสมของหนังสือหายากจํานวนมาก อย่างไรก็ดี 
สํานักฯ ถือเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร ส่วนองค์กรท่ีดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับสํานักฯ คือ ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยซ่ึงมีมากกว่า 147 แห่ง แต่กลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความเป็นอิสระจากกัน  
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ตาราง P.2-1 คู่เทียบและสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 
คู่เทียบ ประเด็นการเทียบ 

ผลการดําเนินงานในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประสบ
ความสําเร็จ 

1. หอสมุดแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตรแ์ละ 

2. ศูนย์สร้างสรรค์

งานออกแบบ 

(TCDC) 

- การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 

- การสร้างพื้นที่การเรียนรู้และ

สร้างสรรค ์

- การเชื่อมต่อองค์ความรู ้

- การจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญา 

- การบริหารจัดการ 

- จํานวนทรัพยากรเก่าแก่ทรงคุณค่ายังคง

มีจํานวนมากกว่า และอยู่ระหว่างการ

วางแผนนําเสนอเพื่อจัดแสดงผลงานต่อ

สาธารณะทั้งออนไลน์และออนไซต ์

- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบของ

คลังข้อมูลและคลังปัญญา 

- ดําเนินการตามยุทธฯ์ 5 ด้าน 

- สร้างระบบและเครื่องมือ 

ที่พร้อมสําหรับการใหบ้ริการ

สารสนเทศ 

- สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม 

การให้บริการและการปฏิบัติงาน 

ก (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของสํานักฯ จะถูกวิเคราะห์ในแผนยุทธศาสตร์รายปีผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยใช้ PESTEL Analysis พบว่า KC1. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า KC2. งบประมาณจาก
ภาครัฐท่ีลดลง และเงินรายได้ท่ีมีแนวโน้มลดลงจากจํานวนประชากรวัยเรียนลดลง KC3. การเปล่ียนแปลงนโยบาย
ภาครัฐต่อบริบทของกระทรวง อว. การเข้ากลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier 
Research ด้าน Arts, Design and Culture) KC4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบูรณาการด้านดิจิทัล (Digital 
integration) KC5. การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

ตาราง P.2-2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาส 
ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน ผลกระทบ 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (SO)  

ในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 
KC1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

กลุ่มลูกค้า 

- ปริมาณผู้ใช้บริการในหอสมุดลดลงแต่การเข้าถึงใน

ระบบออนไลน์สูงขึ้น 

- สถิติการอ่านหนังสือของคนไทยในรูปแบบสื่อ

ออนไลน์สูงขึ้นกว่าตัวเล่ม 

SO1. โอกาสในการจัดกิจกรรมที่หอสมุดและเผยแพร่

นิทรรศการหรือถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน ์เพิ่มอัตรา

การผลิต Digital Content โดยเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่

หอสมุดม ี

KC2. งบประมาณจากภาครัฐที่ลดลง 

และเงินรายได้ที่มีแนวโน้มลดลงจาก

จํานวนประชากรวัยเรียนลดลง 

- การขาดสภาพคล่องในการจัดสรรทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

SO2. จัดทํา MOU กับคู่เทียบ เปลี่ยนคู่เทียบให้เป็นคู่ความ

ร่วมมือ (Partner) 

KC3. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ภาครัฐต่อบริบทของกระทรวง อว. สู่

มหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของ

โลก (Global & Frontier Research: 

Arts, Design & Culture) 

- การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อรองรับสําหรับงานวิจัย 

หรือฐานข้อมลูเพื่อรองรับการเข้าถึงทรัพยากรฯ 

- การปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นสากลขึ้น 

- การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น 

SO3. จัดอบรม UpSkill ให้กับบุคลากรผ่านการอบรม 

Digital Content, การจัดทําเอกสารดิจิทัล 

- พิจารณาใช ้OpenAthens ควบคูไ่ปกับ VPN 

- การขอการสนับสนุนจากคู่ความร่วมมือ 

KC4: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และ 

การบูรณาการด้านดิจิทัล (Digital 

Integration) 

- ระบบการให้บริการของหอสมุดที่ยังต้องพัฒนาให้

ทันสมัยรองรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการแบบ 

Digital Library 

- บุคลากรบางส่วนต้องปรับตัวเข้าสู่การทํางานผ่าน

ระบบดิจิทัล/ออนไลน ์ 

 

SO4. การพัฒนานวัตกรรมการบริการแบบดิจิทัลให้ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

- การสร้างหลักสูตรระยะสั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นที่

ออนไลน์สําหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

- จัดโครงการ Reskill-Upskill ผลิต Digital Content 

- การเพิ่มช่องทางและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

KC5. การระบาดของไวรัสโควิด-19 - การงดให้บริการพื้นที ่

- พบข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้น 

- การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

- ความเสี่ยงในการให้บริการของบุคลากร 

- ภาวะการหมดพลังใจในการทํางานของบุคลากร 

SO5. การทดลองสร้างนวัตกรรมบริการใหม ่

- เทคนิคการรับฟังและแก้ไขข้อร้องเรียน ผ่านการจัดทํา 

Focus Group ของลูกค้าทุกกลุ่ม 

- สร้างนวัตกรรมเสมือนจริงบนพื้นที่ออนไลน ์

- จัดทําแผน BCP และมีมาตรการจัดการที่ด ี

- มีระบบติดตาม และทบทวนความพึงพอใจ 

ก (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
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ตาราง P.2-3 คู่เทียบและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
คู่เทียบ ตัววัด แหล่งข้อมูล 

หอสมุดแห่งมธ. - ระดับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

กับองค์กรอื่น (7.2ก-5) 

- ระดับค่าคาดหวังของกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (7.2ก-5) 

คณะทํางาน MOU / โทรศัพท ์/ 

ศูนย์สร้างสรรค์งาน

ออกแบบ (TCDC) 

ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ / โทรศัพท ์/ 

การขอข้อมูลทางอีเมล 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 สํานักฯ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย SWOT, PESTEL, TOWS Matrix ตามกระบวนการ
คัดเลือกคู่เทียบตามกลไกใน ภาพ 2.1-2 และวิเคราะห์ SC, SA ตามตาราง P.2-4 

ตาราง P.2-4 ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์(SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) 

SC1. ความต้องการของผู้รับบริการที่เปลี่ยนไปมีความ

หลากหลายยิ่งขึ้นและสูงขึ้น 

SA1. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย สามารถทํางานร่วมกันระหว่างหอสมุดฯ กับคณะ

และนศ. สื่อสารด้วยภาพลักษณ์ที่ด ีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมได ้

และบุคลากรสํานักฯ มีแนวคิดที่ดีต่อการสร้างนวัตกรรมบริการให้โดดเด่น 

SC2. การบริหารจัดการภายใต้ข้อจํากัดจากงบประมาณ

เงินรายได ้โดยได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินน้อยมาก 

SA2. มีเครือข่าย / คู่ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่าง

กันและสามารถจัดกิจกรรม / โครงการบริการวิชาการได้ 
SC3. การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของหอสมุดเพื่อ

รองรับ Digital Library 

SA3. มีทรัพยากรสารสนเทศทรงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งใน

เรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณคดทีี่พร้อมสําหรับการปรับเข้าสู่โลกดิจิทัล 

SC3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองกลยุทธ ์ SA4. บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีความพร้อมในการเรียนรู้สูง 

SC4. การเผยแพร่ข้อมูลทรงคุณค่าในอดีตให้ทันสมัย SA5. ฝ่ายหอสมุดฯ และคณะทํางานประชาสัมพันธ์นําเสนอผ่านสื่อได้ด ี

SC5. การเก็บรักษาทรัพยากรโบราณทรงคุณค่า SA6. คณะทํางานฯ แต่ละชุดมปีระสบการณม์ากควรมีงบประมาณมาสนับสนุน 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 สํานักฯ มีแนวทางและวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสํานักฯ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
1) ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพกระบวนการด้วยวงจร PDCA และวิเคราะห์กระบวนงานโดยใช้ SIPOC 
2) การจัดการความรู้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (KM) 
3) บริหาร/ปรับปรุงคุณภาพระดับองค์กรด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) และมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  
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หมวด 1 การนําองค์กร 
1.1 การนําองค์กรโดยผู้นําระดับสูง  
1.1 ก. กําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
ก (1) กําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  
 ผู้นําระดับสูง กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ และคกก.จัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกันกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมผ่าน Leadership System (ภาพ 1.1-1) และทบทวนทุก 4 ปี เม่ือมีการสรรหา ผอ. ใหม่เข้ารับหน้าท่ี โดย ผอ. 
เป็นผู้กําหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมท่ีมาจากการวิเคราะห์รายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (SAR) ของสํานักฯ แล้วนํามาถ่ายทอดนําเสนอวิสัยทัศน์แก่ คกก.สรรหาฯ หลังจากได้รับการสรรหาเป็น ผอ.
แล้ว จึงนําร่างวิสัยทัศน์และค่านิยมเสนอให้กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ พิจารณาทบทวน ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากร 
สํานักฯ ได้ทําประชาพิจารณ์ เพ่ือแสดงความคิดเห็นและสร้างความตระหนักรู้และสร้างความผูกพันให้กับบุคลากรทุก
ระดับ จากน้ัน ผู้นําระดับสูงได้นําความเห็นไปพิจารณาปรับวิสัยทัศน์และค่านิยมเพ่ือนําเสนอต่อสภา มศก. เพ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และปรับให้มีความเหมาะสมอีกคร้ัง ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุม คกก.ประจําสํานักฯเพ่ือ
ทราบ โดยวิสัยทัศน์และค่านิยมในปี 2564 มีการใช้ตามรายละเอียดเดิมท่ีใช้ในปี 2563 ซ่ึงได้ปรับปรุงจากของปี 2562 
เล็กน้อย โดยผ่านการรับรองและความเห็นชอบจากบุคลากรในการสัมมนาบุคลากรประจําปี 2563 และมีการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยมในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยคร้ังล่าสุดได้จัดข้ึนในการสัมมนาบุคลากรประจําปี 2564 
และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมตามรายละเอียดในตาราง P.1-2 ผู้นําระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม
สู่บุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการส่ือสาร (ตาราง 1.1-1) และนําไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 (ภาพ 1.1-1) 

ภาพ 1.1-1 Leadership System ขอสํานักฯ มศก. 
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ตาราง 1.1-1 ตัวอย่างวิธีการส่ือสารของกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ 

Communication Channels 
(ช่องทางการส่ือสาร) 

รูป 
แบ
บ 

Key Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ) 
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ร 
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คกก. กลุ่มผู้บริหาร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงคู่ความร่วมมือ 
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2   ü ü ü     ü          N  ü ü ü ü ü ü เลขาฯ สํานักฯ /  
หัวหน้าฝ่าย 

O/U 

การประชุมในกิจกรรม MOU 2  ü ü ü ü      ü  ü ü ü ü ü   N ü ü ü ü ü ü ü ผู้นําระดับสูง O 

Email 2 ü ü ü ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü N ü ü ü ü ü ü ü เลขาฯ สํานักฯ O/U 

โทรศัพท์  2 ü ü ü ü ü ü ü  ü ü ü ü ü ü  ü ü ü ü N  ü ü ü ü ü ü หัวหน้าฝ่าย U 

เว็บไซต์ (ปี 63 – ตัวเก่า /ปี 64 – ตัวใหม่) 1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü N ü ü ü ü ü ü ü รองฯ 1 O 

จอภาพ LED / Banner ในหอสมุดฯ  1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü    ü ü ü  N ü  ü ü ü ü ü ฝ่ายหอสมุดฯ O 

กลุ่มไลน์ของบุคลากร 2  ü ü ü ü     ü          N ü ü ü ü ü ü ü ผู้บริหารสํานัก U 

Line Official ของกลุ่มผู้รับบริการ (@SULIB) 1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü N ü ü ü ü ü ü ü รองฯ 1 / รองฯ2 O 

Facebook Fanpage / IG / TWITTER  2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ü  All ü ü ü ü ü ü ü ฝ่ายหอสมุดฯ U 

CreativeMatters / Youtube / Blockdit 2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü N ü ü ü ü ü ü ü ฝ่ายหอสมุดฯ / รองฯ2 O 

บันทึก / หนังสือเวียน / หนังสือราชการ 1 ü ü ü ü ü    ü ü ü   ü  ü ü ü ü N ü ü ü ü ü ü ü เลขาฯ สํานักฯ / O 

งานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) 2     ü ü ü ü ü ü  ü     ü ü  A ü ü ü ü ü ü ü ฝ่ายหอสมุดฯ U 

หมายเหตุ * 1 - One-way (ทางเดียว) 2 - Two-way (สองทาง) W-weekly, M-monthly, A-annually, N-as needed, All-ตลอดเวลา  **U - unofficial (ข่าวสารท่ีต้องการส่ือสารในทันทีอย่างไม่เป็นทางการ) O - official (ข่าวสารท่ีต้องการส่ือสารในทันทีอย่างเป็นทางการ) 

***รองฯ 1 – รองผู้อํานวยการสํานักฯ ฝ่ายบริหาร  รองฯ 2 – รองผู้อํานวยการสํานักฯ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร  
****การทบทวนประสิทธิผลของช่องทางการส่ือสารแต่ละช่องทางจะพิจารณาร่วมกันปีละ 1 คร้ัง 
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ก (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
 ผู้นําระดับสูงได้ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม โดยผอ. ประกาศการแสดงเจตจํานงสุจริต
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมศก. ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy 
ไม่รับ-ไม่ให้” ท้ังน้ี สํานักฯ ยังรับนโยบายดังกล่าวมาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ ITA ซ่ึงส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ลดโอกาสในการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก CC4 (7.4ก-11, ก-13, 7.4
ก-14, ถึง ก-16) ผู้นําระดับสูงเน้นย้ําในการประชุมบุคลากรสํานักฯ ทุกคร้ังในการยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยกัน ต่อผู้รับบริการ เพ่ือจะดํารงไว้ซ่ึงความเสมอภาค หลีกเล่ียงการปฏิบัติในลักษณะของอภิสิทธ์ิชน 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เช่น กําหนดให้มีคณะกรรมการรับและพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียนพร้อมแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน การ
จองหนังสือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทําให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับบริการ นอกจากน้ันในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็ได้
เน้นย้ําให้ดําเนินการอย่างเป็นธรรมกับทุกคนโดยจัดให้มีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ดําเนินการและเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
ร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังตาราง 1.1-1 
          ผู้นําระดับสูงใช้การสํารวจการรับรู้เร่ืองจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด ติดตามและ
ตรวจสอบการรับรู้ด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรทุกคนต้องพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามข้อบังคับ มศก. ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มศก. พ.ศ.2552 และ พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA) ส่วนบุคลากรกลุ่มท่ีต้องปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้การกํากับดูแลของสํานักฯ มีรายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 1.1-2 ผลสรุปการสํารวจการรับรู้ฯ ของ
บุคลากร สํานักฯ คิดเป็นร้อยละ 98.66 (7.4ก-1) ผู้นําระดับสูงจึงพิจารณาให้ใช้เคร่ืองมือดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูก
กฎหมายและมีจริยธรรมอย่างย่ังยืน ในปี พ.ศ.2564 รองฯ กลยุทธ์ฯ ได้จัดทําแบบเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใน
รูปแบบของ Google form เพ่ือเผยแพร่กฎระเบียบข้อบังคับอันพึงปฏิบัติผ่านช่องทางออนไลน์ และบนเว็บไซต์ของสํานักฯ โดย
บุคลากรสามารถเข้ามาทบทวนซ้ําได้ตลอดเวลา (อ้างอิงจากเอกสารแบบสํารวจการรับรู้เร่ืองจรรยาวิชาชีพฯ เก็บข้อมูลช่วงต้นปี 
พ.ศ. 2564) ท้ังน้ี ผู้นําระดับสูงยังได้เน้นย้ําในทป.ประจําเดือน สํานักฯ ในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายโดยสุจริต และ
มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกฝ่ายต่อไป 

ตาราง 1.1-2  ตัวอย่างกฎหมาย ข้อบังคับและจริยธรรมวิชาชีพของบุคลากร 
กลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ 

กฎหมาย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
บุคลากร

ทั่วไป 
บรรณารักษ ์ นักคอมฯ ผู้ปฏิบัต ิ

งานพัสด ุ
1) ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มศก. พ.ศ.2552 l l l l 

2) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 l l l l 

3) จรรยาบรรณบรรณารักษ ์พุทธศักราช 2552  l   

4) จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร ์   l  

5) พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (พ.ศ. 2533, 2558, 2561 และ 2565)     

6) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2550 และ 2560)   l  

7) จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543    l 

ข. การส่ือสาร  
 ผู้นําระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ มีวิธีการในการส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรผู้รับบริการ ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยเน้นช่องทางการส่ือสารแบบสองทิศทางเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารท่ี
ตรงไปตรงมา และได้กําหนดรายละเอียดท่ีสําคัญของการส่ือสาร ท้ังทิศทางของสํานักฯ ผ่านวิสัยทัศน์และเป้าหมายของพันธกิจ 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ผ่านค่านิยม การมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ การตัดสินใจและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของสํานักฯ การ
ให้รางวัลและยกย่องชมเชย ดังมีตัวอย่างรายละเอียดตามตาราง 1.1-1 โดยข้อมูลสารสนเทศท่ีคกก.การประกันคุณภาพการศึกษา 
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สํานักฯ ได้มาน้ัน มาจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรในการส่ือสารเร่ืองวิสัยทัศน์ ค่านิยม และแผนยุทธศาสตร์ จากการ
ส่ือสารของผู้นําระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการส่ือสารท่ีใช้บ่อย เพ่ือนํามาใช้ปรับปรุง
กลวิธีในการส่ือสารต่อไป (7.4ก-4) 
ค. พันธกิจและผลการดําเนินการของสถาบัน 
ค (1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือความสําเร็จ  
 ผู้นําระดับสูงมีวิธีการในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือทําให้สํานักฯ ประสบความสําเร็จท้ังในปัจจุบันและอนาคตผ่าน
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยมีรายละเอียดตามตาราง 1.1-3 

ตาราง 1.1-3 บทบาทของผู้นําระดับสูงในการสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความสําเร็จ 
วัตถุประสงค ์ วิธีการของผู้นําระดับสูง 

1.สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธ
กิจ พัฒนาให้เกิดความคล่องตัว ความรับผิดชอบ
ของสํานักฯ และผลักดันให้เกิด การเรียนรู้ระดับ
องค์กรและระดับบุคคล นวัตกรรม และความ
กล้าที่จะเสี่ยงโดยประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบ
ด้าน (Intelligent Risk Taking) 

ผู้นําระดับสูงใช้ 1) ระบบการนําองค์กรด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ตาม ภาพ 1.1-1 โดยกําหนดเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ในแต่ละปีโดย 2) พิจารณาจาก SC, SA, และ SO รวมถึงจัดทําแผนความเสี่ยงและโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรมบริการ (ตาราง P.2-4) ผ่านกลไกการรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น VOC, VOS จากนั้น 3) 
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ดูแลจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นในการทํางาน 4) จัดการระบบงาน ถ่ายทอดและ
สื่อสาร โดยเน้นความยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้รวดเร็ว (agile) ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม/นวัตกรรมบริการ
ใหม่ เช่น การให้บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ในช่วงโควิด-19 5) ติดตามการดําเนินการแต่ละพันธกิจ ประชุมเพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขหรือเตรียมรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เสนอต่อคกก.ประจําสํานักฯ พิจารณาเพื่อปรับแผน
ดําเนินการอย่างคล่องตัวตามลําดับเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6) ทบทวน ประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงกระบวนงานต่อไป เช่น การลดขั้นตอน 8 wastes ในการทํางาน 

2.สร้างและเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 

และวัฒนธรรมที่ ส่ ง เสริมความผูกพันของ
ผู้รับบริการ คู่ความร่วมมือ และบุคลากร 

ผู้นําระดับสูงยึดมั่น 1) ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล บริหารโดยยึดถือองค์กรเป็นหลัก (7.4ก-13) 2) สร้าง
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นต่อการทํางานตามค่านิยมหลัก (7.4ก-5) 3) สื่อสาร ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึง
การสร้างคุณค่าให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) กําหนดให้นําข้อมูลสารสนเทศเรื่องความ
ต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อกําหนดของกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ 
Customer Centric แก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ ผู้นําระดับสูงยังเน้น 5) สร้างบรรยากาศในการทํางานอันดี เปิดเวที 
สร้างโอกาสให้บุคลากรนําเสนอความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน ผ่านการประชุมรายวัน รายสัปดาห์ (ที่ประชุม
บรรณารักษ์/ฝ่ายหอสมุดฯ) รายเดือน (ประชุมคกก.ชุดต่าง ๆ) หรือ รายปี (บุคลากรทั้งหมด) 6) ผู้นําระดับสูงมี
นโยบายยกย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทและมีผลการปฏิบัติงานที่ด ีผ่านการพบปะบุคลากรอีกด้วย 

3.มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง 
และการพัฒนาผู้นําในอนาคตของสถาบัน 

ผู้นําระดับสูง 1) สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับบุคลากรโดยส่งเสริมผู้มีศักยภาพในการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น โดย 
2) การจัดกลุ่มบุคลากรในแผนพัฒนา เช่น กลุ่ม Talent Pool กลุ่ม Succession Planning เพื่อ 3) สร้างระบบ 
Mentor และ 4) ส่งเสริมกลุ่ม Middle Management ให้มีความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ผู้นําระดับสูงมีนโยบาย 5) ส่งเสริมกิจกรรมของคกก. KM เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) และผลักดันให้เกิดการพัฒนาผู้นําในอนาคต 

ค (2) การทําให้เกิดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 
 ผู้นําระดับสูงมีวิธีการท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุ พันธกิจของสํานักฯ ท่ีหลากหลาย มี
รายละเอียดตามตาราง 1.1-4 

ตาราง 1.1-4 บทบาทของผู้นําระดับสูงในการทําให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง 
การปฏิบัติการอย่างจริงจัง การดําเนินการผู้นําระดับสูง 

1.ทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ทําให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการของสํานักฯ อย่าง
จริงจัง 

ผอ. 1) กําหนด KPIs ของสํานักฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่รับมาจากมศก. และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ของสํานักฯ เพื่อให้เกิดความ
มุ่งมั่นสู่ความสําเร็จ โดยมีหัวหน้าฝ่าย เป็นผู้กํากับดูแล และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแต่ละระดับ 
ผู้นําระดับสูง 2) เจรจากําหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ เพื่อทําหน้าที่ติดตาม และกํากับดูแลความก้าวหน้าของ
การดําเนินงานและผลักดันให้เป็นไปตามกําหนดเวลาและบรรลุเป้าหมาย สํานักฯ แต่งตั้งคกก.และคณะทํางานในชุดต่าง ๆ เพื่อช่วย
ใหป้ระธานและคกก.แต่ละชุดสามารถขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการและเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ 3) เจรจามอบหมาย KPIs และถ่ายทอดสื่อสารไปยังกลุ่มบุคลากรเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินฯ ส่วนบุคคล 
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง บุคลากรจะสามารถขอคําอธิบายผลการประเมินฯ ได้ 
ผอ. มีหน้าที่ติดตามและรองฯ รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ และคกก.ประกันคุณภาพฯ รายงานความคืบหน้าของ
ความสําเร็จของ KPIs ทุก 6 9 และ 12 เดือน โดยเก็บข้อมูลในรูปข้อมูลดิจิทัล เพื่อหารือใน ทป.ประจําเดือน หากผล KPIs ตามแผน
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การปฏิบัติการอย่างจริงจัง การดําเนินการผู้นําระดับสูง 
ยุทธศาสตร์มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ จะต้องร่วมกันหาทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม หรือ
ในกรณีที่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการดําเนินงานรวมทั้งเหตุฉุกเฉนิสุดวิสัย ผอ.จะนําเสนอที่ประชุมกบม.ต่อไป 

2.กําหนดเรื่องที่จําเป็นต้องทํา ผู้นําระดับสูง 1) กําหนดเป้าประสงค์ของการให้บริการตามแผนยุทธศาสตร ์2) ลําดับความสําคัญจําเป็นของตัวชี้วัดที่ต้องบรรล ุและ 
3) ถ่ายทอดลงไปสู่กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ และบุคลากรตามลําดับ 

3. การตั้งความคาดหวัง 
ต่อผลการดําเนินการ 

ผู้นําระดับสูง 1) วิเคราะห์การดําเนินงานของคู่เทียบคู่แข่งเพื่อวางแผนกลยุทธ์ 2) วิเคราะห์ผลการดําเนินการที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการ
วิเคราะห์แนวโน้มของผลลัพธ์ในอนาคต 

4. ความรับผิดชอบส่วนตนต่อ
การดําเนินการขอสํานักฯ 

ผู้นําระดับสูง 1) ทบทวนความคืบหน้า / ความสําเร็จในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลส่วนงานเมื่อปี
งบฯ 2564 เพื่อรายงานกองประกันคุณภาพ มศก. 2) ทบทวนผลการประเมินงานทุกส่วน รวมถึงผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ 
(EdPEx) เพื่อปรับปรุงต่อไป 

1.2  การกํากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม  
ก. การกํากับดูแลองค์กร 
ก (1) ระบบการกํากับดูแลองค์กร 
 สํานักฯ กํากับดูแลองค์กรให้ดําเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ (ตาราง P.1-7) 
มีการกํากับดูแลองค์กรตามโครงสร้างการบริหารงาน สํานักฯ (ภาพ P.1-1) มีระบบกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีทุกรอบ 6, 9 และ 12 เดือน และเน้นการทํางานอย่างมีส่วนร่วม (ตาราง 1.2-1) 

ตาราง 1.2-1 ตัวอย่างการกํากับดูแลสํานักฯ 
ความรับผิดชอบ/การกํากับดูแล ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์

ภาระรับผิดชอบของผู้นําระดับสูง 
- ผอ.ทำคำรับรองการปฏิบัติงานตาม KPIs กลยุทธ<ต=ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย  
และเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารตามรอบการประเมิน 

- บริหารจัดการสํานักฯ ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบของมศก. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- บริหารจัดการและนําองค์กรด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ (ภาพ 1.1-1) 
- กลุ=มผูHบริหารสำนักฯ ไดHรับการประเมินผลในระดับดีขึ้นไป 

ผู้นําระดับสูง และ 
หัวหน้าฝ่าย เลขานุการสํานักฯ  

7.4ก-9 
7.4ก-11 
7.5ข-2 
7.5ก-10 

ภาระรับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ 
- รายงานงบประมาณการเงินทุกปีต่อสนง.ตรวจสอบภายใน และภายนอกจากสตง. ผอ. รองฯ บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 7.4ก-14 

ความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา / แต่งตั้งกรรมการและบุคคลทุกระดับตําแหน่งเป็นไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย เปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ทักท้วงได ้
- ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานฯ / การต่อต้านการทุจริตและรับสินบนฯ / การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร / 
การให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน / มาตรฐานความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ / และแต่งตั้ง คกก. ITA เพื่อดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  

ผู้บริหารระดับสูง 
กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ และ 

ทุกคนในองค์กร 

7.4ก-11 
7.4ก-13 
7.4ก-14 
7.4ก-16 

การวางแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้นําระดับสูง 
- สํานักฯ พิจารณา / ทบทวน ประเมินคุณสมบัติ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น 
และส่งฝึกอบรมตามความจําเป็นของแต่ละบุคคล (ตาราง 1.1-3 ข้อ 3) 

รองฯ กลุยทธฯ์ 
คณะทํางาน HR 

7.4ก-18 

การคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูและองค์กร (คกก.ประจําสํานักฯ) 
- กบม.เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่ง คกก.ประจําสํานัก มีวาระทุก ๆ 2 ป ี กบม. 7.4ก-19 

ก (2) การประเมินผลการดําเนินการ  
 คกก. ติดตามฯ ของสภาฯ มศก. ประเมินผลปฏิบัติงานของผอ.ทุกปีงบประมาณ ผอ. และกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ ประเมิน
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามผังโครงสร้างองค์กรปีละ 2 คร้ังทุก 6 เดือนเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือน องค์ประกอบการติดตามและประเมินผู้นํา
ระดับสูง รวมท้ัง คกก.และคณะทํางานชุดต่าง ๆ ดังแสดงใน ตาราง 1.2-2 และนําผลการประเมินไปใช้ในการข้ึนเงินเดือน พัฒนา
ทักษะ และปรับปรุงประสิทธิผลการนําองค์กรของท้ังระดับบุคคลและคณะกรรมการ ในปี 2563 มีการเร่ิมการประเมิน KPIs แบบ 
360 องศา เปิดโอกาสให้บุคลากรสอบถามประเด็นด้านผลการดําเนินการเป็นรายบุคคล เพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากร
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โดยตรง กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ สามารถส่ือสารผ่านไลน์กลุ่มบุคลากร สํานักฯ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดย
เน้นการสร้างความผูกพันผ่านวัฒนธรรมองค์กร 

ตาราง 1.2-2  ตัวอย่างวิธีการประเมินผลการดําเนินการของผู้นําระดับสูงและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ผู้รับการ

ประเมิน 
ผู้ประเมิน รอบ 

ประเมนิ 
วิธีประเมิน การใช้ผลการประเมิน 

ผอ. 

อธิการบด,ี คกก.
ติดตามฯ ของ
สภาฯ, บุคลากร,  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

A 

ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 

• คะแนนผลการดําเนินงานของส่วนงาน 
• ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสํานักฯ 
• การนําองค์กรและภาวะผู้นํา 

• ปรับปรุงการบริหารจากข้อมูล ข้อคิดเห็นจาก
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันและตรงจุด 

• ปรับปรุงประเด็นสําคัญเร่งด่วน แก้ไขปัญหา 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

รองฯ แต่
ละฝ่าย 

คกก.ประเมิน 
KPIs ของสํานกัฯ 

6M 
• ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

• ความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางาน 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

• เตรียมอบรมทักษะบริหาร Succession Plan 

เลขานุการ
สํานักฯ/ 
หัวหน้าฝ่าย 

คกก.ประเมิน 
KPIs ของสํานกัฯ 

6M 
• ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

• ความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางาน 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

• เตรียมอบรมทักษะบริหาร และเป็น Mentor 

คกก./
คณะทํางาน
ชุดต่าง ๆ 

ประเมินตนเอง M 

• โครงสร้างและคุณสมบัติของคกก. 
• ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการ
จัดการประชุม / ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของการทําหน้าที่ของกรรมการ 

• ปรับขนาดและองค์ประกอบให้มีความ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

• ระบุปัญหา ปรับปรุง ลดขั้นตอนเพื่อให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 หมายเหตุ M-monthly; A-annually 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม  
ข (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ  
 สํานักฯ มีวิธีการในการพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับบริการ และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฏหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต รวมถึงความกังวลของชุมชน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลท่ีได้จากการรรับฟัง VOC ผ่านช่องทาง (ตาราง 3.1-1) และวิธีการท่ีหลากหลายตามตาราง 1.2-3 

ตาราง 1.2-3 ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 
ปัจจัยความเสี่ยง/ความกังวล

ของสังคม 
รอบ

ประเมิน 
ตัวอย่างมาตรการควบคุม 
(Preventive Measures) 

ผู้รับผิดชอบ 

การจัดหาทรัพยากรไม่เพียงพอ และ

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

หลักสูตรของคณะวิชา  

A/N 

 

A 

• สํานักฯ มีวิธีการรับฟังเสียงจากชุมชนเพื่อค้นหาความกังวลที่อาจจะมีต่อบริการ และการ
ปฏิบัติงานของสํานักฯ ผ่านการรับฟังเสียงของกลุ่มผู้เรียนฯ VOC (ตาราง 3.1-1) 

• สํานักฯ สื่อสารไปยังคณะวิชาเพื่อสอบถามความต้องการด้านทรัพยากรฯ และฐานข้อมูล 
เพื่อให้เกิดการสํารวจข้อสารสนเทศอย่างรอบด้าน (ตาราง 1.1-1) 

กลุ่มผู้บริหาร 

สํานักฯ 

คกก.ยุทธศาสตร ์

การใช Hงบประมาณเพ ื ่อจ ัดหา
บริการสนับสนุนทางวิชาการ ไม=
เป VนไปตามระเบียบดHานต=าง ๆ 
และความเสี่ยงในดHานการใชHงานที่
ผิดกฎหมาย 

N 

 

A 

• สํานักฯ ส่งร่างระเบียบ ประกาศ ให้กองกฎหมายของมศก.พิจารณาเพื่อออกระเบียบ 

และประกาศให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจตามความจําเป็น และใช้ระบบ ERP 

• คกก.บริหารความเสี่ยงสํานักฯ พิจารณาความสอดคล้องของการดําเนินการของสํานักฯ 
ในข้อที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีเพื่อนําเสนอ

ผู้บริหารระดับสูงดําเนินการต่อตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (7.1ข-24) 

กลุ่มผู้บริหาร 

สํานักฯ 

คกก.บริหาร

ความเสี่ยงฯ 

คกก. PDPA 

ผลกระทบเชิงลบตอ่สังคม/

ภาพลักษณ ์

N • สํานักฯ มีคณะทํางานประชาสัมพันธ์คอยกํากับดูแลเรื่องผลกระทบด้านภาพลักษณ ์

โดยเฉพาะข้อร้องเรียนในกรณีเร่งด่วน กรณีอื่น ๆ ประธานคณะทํางานฯ จะนําหารือในที่

ประชุมประจําเดือน (7.5ก-6, 7.5ก-10) 

ผอ. รองฯ  

กลยุทธ์ฯ 

คณะทํางาน PR 

การคาดการณ์ล่วงหน้าถึง

สถานการณ์ของสํานกัฯ ที่มีต่อ

ประเด็นเร่งด่วน และการ

ปฏิบัติการในอนาคต 

A/N • คกก.บริหารความเสี่ยงของสํานักฯ นําเสนอประเด็นความเสี่ยงตามเกณฑข์องแผน BCP 

ของสํานักฯ ในทป.ประจําเดือนเป็นวาระเพื่อพิจารณาและเห็นชอบในการดําเนินงาน

กําหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงตามความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

• จัดทําแบบส่งเสริมการรับรู้จรรยาวิชาชีพฯ (แบบเรียนและแบบทดสอบ) / คู่มือจริยธรรม 

กลุ่มผู้บริหาร 

สํานักฯ คกก.

บริหารความ

เสี่ยงฯ  

 หมายเหตุ M-monthly; A-annually; N-As Needed 
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ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
 ผู้บริหารระดับสูง ส่งเสริมและสร้างความม่ันใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสํานักฯ เป็นไปอย่างมีจริยธรรม หลักคุณธรรม 
และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (ตาราง 1.2-1) โดย 1) สํานักฯ ส่ือสารและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมศก. 
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เช่น ITA ผ่านการจัดทําส่ือ และการประชุม/สัมมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง เช่น 
การสํารวจการรับรู้เร่ืองจรรยาวิชาชีพฯ 2) ผู้นําระดับสูงกําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนแล้วประกาศให้ทราบท่ัวกัน เช่น จัดแสดง
แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน การส่ือสารผ่านการประชุมในระดับและวาระต่าง ๆ 3) สํานักฯ มีแผนงานสนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้บุคลากร ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเอกสารแบบสํารวจบน Google Form 4) สํานักฯ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อมศก. เพ่ือจัดทํา Good University Report เป็นประจําทุกปี เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญต่อ
สาธารณะ (OIT) ผ่านช่องทางเว็บไซต์สํานักฯ (7.4ก-16) 5) สํานักฯ จัดสรรงบประมาณสําหรับการซ้ือโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธ์ิเพ่ือ
ใช้ในองค์กรและการให้บริการ สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะการแสวงหาสารสนเทศตามหลักสูตร (Information Literacy 
Programs) เช่น การเขียนอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการใน Google Scholar และการใช้โปรแกรม
ตรวจการคัดลอกวรรณกรรม Turnitin และบริการ ShutterStock เป็นต้น โดยในปีท่ีผ่านมาไม่พบรายงานการประพฤติปฏิบัติท่ี
ผิดจริยธรรม (7.4ก-24 ถึง ก-28, 7.4ก-30, 7.4ก-40 ถึง ก-46) 
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม  
ค (1) ความผาสุกของสังคม 
 ผู้บริหารระดับสูง คํานึงเร่ืองความผาสุกของชุมชนและประโยชน์ของสังคมใน 2 ด้านหลัก ๆ คือด้านส่ิงแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดให้ระบุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ือเช่ือมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก 
โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานผ่านการถ่ายทอด KPIs สู่ระดับกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ ดังน้ี 

ตาราง 1.2-4 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดการสร้างความผาสุกให้สังคมของสํานักฯ 
วัตถุประสงค ์ ตัวอย่างการดําเนินงาน ผลลัพธ ์

ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  

1. การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED (Light Emitting Diode) เพื่อประหยัดพลังงาน 
2. การออกแบบอาคารหอสมุดวังท่าพระให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน เช่น ระบบไฟการใช้ระบบแอร์ VRV 

7.4ก-5 
 

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อรักษา/สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืน
สืบไป 

1. จัดทําและเผยแพร่สื่อสารสนเทศ (หอจดหมายเหตุฯ) เช่น โครงการศิลปากร รฦก สัมภาษณ์ศิลปิน
แห่งชาตริ่วมกับคณะ ICT (อยู่ระหว่างดําเนินงาน) 
2. จัดทําคลังเก็บรักษาทรัพยากรทรงคุณค่าของมศก. 
2.1 โครงการ CRM ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วรานุสรณ ์
2.2 เสวนาองคค์วามรู้เรื่องเพลงเสน่หา เพลงประกอบละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวด ี
2.3 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป ์พีระศร ี
2.4 โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้และพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ : หนังสือทรงคุณคา่หอสมุดวังท่าพระ และ
อาคารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7.4ก-58 
7.1ค-44 
7.4ก-54 
7.1ค-41 
7.1ก-12  
7.2ก-6 
7.5ข-26 
7.5ข-24 

ค (2) การสนับสนุนชุมชน  
ผู้บริหารระดับสูง ให้ความสําคัญกับเร่ืองการสนับสนุนชุมชน โดยกําหนดให้ระบุอยู่ในแผนยุทธ์ฯ ท่ี 2 มุ่งเน้นสร้างพ้ืนท่ี

การเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต เพ่ือสนับสนุนการค้นคว้า และการร่วมมือ แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 
และชุมชนโดยรอบ โดยมีกระบวนการสนับสนุนชุมชน คือ 1) กําหนดกลุ่มเป้าหมาย 2) กําหนดกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเช่ียวชาญของสํานักฯ และ 3) กําหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งหรือส่ือสารข้อมูลท้องถ่ินออกไปให้เป็นวงกว้างโดย
มีกลุ่มผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียน มีส่วนร่วมด้วย เป็นการดําเนินการโดยไม่หวังกําไร ในขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสในการขยายฐาน
การตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในอนาคต ดังตัวอย่างตามตาราง 1.2-5 

ตาราง 1.2-5 ตัวอย่างการสนับสนุนชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สําคัญ 
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ประเภทชุมชน ตัวอย่างการดําเนินงาน ผลผลัพธ ์
1. ชุมชนในพื้นที ่ 1) SUP : โครงการห้องสมุดเพื่อน้องยุวบรรณารักษ์ที่โรงเรียนนายาง จ.เพชรบุร ี(วิชาชีพบรรณารักษ)์ 

2) SUP : กิจกรรมปันปันกันอ่าน มอบหนังสือบริจาคให้หน่วยบริการสารสนเทศในจ.เพชรบุรี 8 แห่ง 

เช่น โรงพยาบาล เรือนจํา ห้องสมุดประชาชน ม.ราชภัฎเพชรบุร ี

7.1ก-11 
 
 

2. ชุมชนออนไลน ์
(Virtual-based) 

1) SUS : Library Talks : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 

2) SUP : Library Talks : Happy money วิกฤตนี้เราต้องรอด 
3) SUT : Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบเพื่อการเรียนแบบไร้ขอบเขต 

4) SUT : โครงการพัฒนาคลังปัญญา SURE : SU Society's Pride & Awards 

7.1ก-11 
7.1ก-12 
7.4ก-59 

 
2. ชุมชนวิชาชีพ 1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มศก.  

2) ฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3) ฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

4) โครงการบรรยายทางวชิาการเรื่อง Open Source Software การจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
5) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรก้าวสู่สังคมการผลิต Digital Content  

7.1ก-12 
7.4ก-60 

หมวด 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดทํากลยุทธ์                 ภาพ 2.1-1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสํานักฯ 
ก. กระบวนการจัดทํากลยุทธ์ 
ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
 คกก.ยุทธศาสตร์ สํานักฯ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี 
(พ.ศ. 2563 -2567) ซ่ึงระบุไว้ในแผนพัฒนาสํานักฯ มศก. โดยมีข้ันตอน
การจัดทําแผนกลยุทธ์ 8 ข้ันตอนตามภาพ 2.1-1 ดังน้ี 1) การรวบรวมและ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าผ่านการรับฟังเสียงลูกค้าด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์นโยบายและผลการดําเนินการท่ีผ่านมา 2) ทบทวน
วิสัยทัศน์และค่านิยมเพ่ือเผยแพร่ทิศทางการดําเนินงานผ่านการสัมมนา
ประจําปี โดยเป็นแผนพัฒนาฯ ท่ีบุคลากรภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 3) ผู้นําระดับสูง และ คกก.ยุทธศาสตร์ ระดม
ความคิดและนําข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสในการพัฒนา โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือ
ออกแบบกลยุทธ์ และใช้ TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ S, W, O, T ให้ครบทุกบริบททุกมิติ โดยครอบคลุมถึงโอกาส
คุ้มเส่ียง (Intelligent Risk) จุดเจ็บ (Pain Point) ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยกําหนดจุดเน้นในการดําเนินการให้เป็นไปตามการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ของผอ. 4) ผู้นําระดับสูงและ คกก.ยุทธศาสตร์ร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนระยะยาว 1 ปีตาม
ปีงบประมาณ โดยมีการส่ือสารสร้างความเข้าใจกับหัวหน้าฝ่าย และเลขานุการสํานักฯ ถึงตัวช้ีวัดท่ีต้องมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานในระยะส้ันทุก 6 เดือน และระยะยาว 1-4 ปี ตามวาระการดํารงตําแหน่งของผู้นําระดับสูง จากน้ัน 5) คกก.ยุทธศาสตร์
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยในปี 2564 น้ี ได้ทบทวนการดําเนินงานท่ีได้ใช้แผนยุทธ์ฯ ครบ 1 ปี และผู้นําระดับสูงและ คกก.ยุทธศาสตร์ 
มีมติเห็นชอบให้ใช้แผนยุทธ์ฯ เดิม 6) ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด ค่าคาดการณ์ของผล
การดําเนินการ 7) ประเมินผลติดตามการดําเนินการทุก 6, 9 และ 12 เดือน 8) ทบทวน ประเมินผลการดําเนินการตามแผนทุกปีเพ่ือ
นํามาปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการท่ีอาจไม่เป็นไปตามค่าคาดการณ์ซ่ึงอาจบรรลุผลได้ช้าหรือก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด 
(2) นวัตกรรม สํานักฯ กําหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2) 
สนับสนุนการศึกษา วิจัย และค้นคว้า 3) การบริหารจัดการ เม่ือทบทวนจุดบอด และจุดเจ็บจากปัจจัยภายนอกท่ีเป็นจุดเปล่ียนของ
พฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดของลูกค้า และผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา วิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกแล้วทําให้พบว่า
สํานักฯ มีโอกาสในการสร้างนวัตกรรมบริการร่วมกับคู่ความร่วมมือ และมีโอกาสเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการจาก
เทคโนโลยีใหม่ได้โดยผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน โอกาสเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญจะนําไปสู่วิธีการจัดการนวัตกรรมตาม
รายละเอียดในภาพ 2.1-2 โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) วิเคราะห์ความต้องการ 2) ทบทวนเป้าหมายของพันธกิจ 3) วิเคราะห์โอกาสและ
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อุปสรรค 4) จัดทําแผนพัฒนานวัตกรรม 5) กําหนดผู้รับผิดชอบ 6) ติดตาม และวัดประเมินผล 7) ทบทวนและปรับเปล่ียนแผน
ตามความท้าทายคงเหลือในตัวช้ีวัดแต่ละตัวของแผนกลยุทธ์ 
(3) การวิเคราะห์และกําหนดกลยุทธ์  
 สํานักฯ มีวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีความสําคัญและ
จัดทําสารสนเทศเพ่ือใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตาม ภาพ 2.1-1 โดย
ใช้กลไกการเลือกคู่เทียบดังภาพ 2.1-2 คือ ผอ. สํานักฯ มีกลไกในการเลือกคู่
เทียบคู่แข่งด้วยการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังภาพ 2.1-2 คือ 1) ค้นหา
องค์กรท่ีมีบริบททางการแข่งขันใกล้เคียงกับสํานักฯ เพ่ือค้นหาปัจจัยนําเข้า
ในการวางแผนกลยุทธ์ตามตัวอย่างใน ตาราง 2.1-2 2) วางแผนกลยุทธ์จาก
การศึกษาบริบทท่ีเปล่ียนไปของหอสมุดฯ ช้ันนําระดับโลก และศึกษาคู่เทียบ
คู่แข่งในระดับชาติผ่านการขอให้บุคลากร สํานักฯ เข้าเย่ียมชม 3) เม่ือเก็บ
ข้อมูลทางการแข่งขันครบถ้วนตามบริบทแล้วจึงนําประเด็นคู่เทียบคู่แข่งเข้าหารือกับคกก.ยุทธศาสตร์ สํานักฯ เพ่ือคัดเลือกคู่เทียบ 
5) วางแผนกลยุทธ์ และกําหนดกระบวนการในการออกแบบนวัตกรรมบริการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่วนแบ่งตลาด จากน้ันเข้าสู่
กระบวนการ 6) ทบทวน ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ต่อไป โดยในปี 2564 สํานักฯ ได้ใช้
กระบวนการคิดค้นนวัตกรรมแบบ Design Thinking วิเคราะห์ Pain Point ของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการคิดแบบ UX/UI (UX - 
User Experience) และ (UI - User Interface) ร่วมกับ Customer Persona  

ตาราง 2.1-2 ตัวอย่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสําคัญและจัดทําสารสนเทศ 
ข้อมูล วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

1.ความต้องการและความความหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย VOC, VOS (ภาพ 3.1-1) รองฯ กลยุทธ์ฯ 
2.การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก PESTEL Analysis 

ผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ 
คกก. การประกันคุณภาพฯ 3.ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ SWOT Analysis 

4.ข้อมูลของสํานักฯ และการดําเนินการของคู่แข่ง Competitor Analysis  

5.ความสามารถขององค์กรในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ ผลการดําเนินการโครงการที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
 สํานักฯ มีวิธีการในการตัดสินใจว่ากระบวนการท่ีสําคัญใดดําเนินการโดยบุคลากรของสํานักฯ และกระบวนการใด
ดําเนินการโดยผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ โดยผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ พิจารณาจากการวิเคราะห์ผลกระทบใน 4 
ประเด็น คือ 1) กระบวนการท่ีเป็นพันธกิจหลักท่ีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 2) กระบวนการท่ีสํานักฯ มีความเช่ียวชาญ
เป็นสมรรถนะหลักในปัจจุบันและท่ีต้องการในอนาคต 3) กระบวนการท่ีส่งผลกระทบต่อความต้องการและความคาดหวังท่ีสําคัญ
ของผู้เรียนและลูกค้า 4) กระบวนการท่ีอาจจะทําให้สํานักฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน สํานักฯ จึงแบ่งระบบงานท่ีสําคัญ
ออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบการบริหารของผู้นําระดับสูงซ่ึงเป็นไปตามการดําเนินงานในหมวด 1 ส่วนภารกิจหลักท่ีฝ่าย
หอสมุดรับผิดชอบ คือ 2) ระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและงานบริการสารสนเทศ ได้แก่ งานจัดหา กระบวนการวิเคราะห์
เลขหมู่และทํารายการ กระบวนการให้บริการ กระบวนการส่ือสารกับผู้ใช้บริการและกระบวนการให้บริการชุมชน และ 3) 
ระบบงานบริหารบุคคลและทรัพยากรองค์กร งานนโยบายและนวัตกรรม กระบวนการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงประสานการ
ดําเนินงานของ คกก.บริหารความเส่ียง คกก. การประกันคุณภาพการศึกษา คกก.การจัดการความรู้ และคกก. ชุดอ่ืน ๆ การจัด
อบรมบุคลากร ฯลฯ โดยสํานักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ใช้ทป.ประจําเดือน สํานักฯ ขับเคล่ือนกระบวนการทํางาน โดย
บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติงานอยู่ในกรอบสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามตําแหน่งท่ีเกิดจากพิจารณาร่วมกัน โดยสมรรถนะหลัก
จะสอดคล้องไปกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้านของผู้นําระดับสูง (ตาราง P.1-2) ส่วนกระบวนการท่ีไม่มีผลกระทบใน 
4 ประเด็นให้พิจารณาตามวิธีการจัดการเครือข่ายอุปทาน 

ภาพ 2.1-2 กลไกการคัดเลือกคู่เทียบเพ่ือทําการวิเคราะห์ SWOT และกําหนดกลยุทธ์ 
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ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ สํานักฯ ได้กําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) 
Borderless Resource: การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยสามารถเช่ือมโยง
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร้ขอบเขต 2) Borderless Knowledge Space: การสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ การ
สร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบเขต เพ่ือสนับสนุนการค้นคว้า การสร้างสรรค์ และการร่วมมือแลกเปล่ียน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
และชุมชนโดยรอบ 3) Borderless Learning Society: การสร้างการเช่ือมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชน
ภายนอกเพ่ือช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต และ 4) Borderless Open Resource: การจัดการคลังข้อมูล และ
คลังปัญญาอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานสากลโดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี และ 5) Borderless 
Management: การบริหารจัดการแบบไร้ขอบเขต โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตารางเวลาท่ีจะ
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ตาราง 2.1-3) 
 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สํานักฯ มีวิธีการในการสร้างสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่างความต้องการท่ี
หลากหลายของผู้รับบริการ โดยจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ์ท่ีถ่ายทอดจากวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์พิจารณา 4 ด้าน 
คือ 1) ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 2) ผลกระทบจากการดําเนินการตามกลยุทธ์ 3) ความเป็นไปได้ในการ
ดําเนินการให้บรรลุผล 4) ผลกระทบต่อการเพ่ิมหรือลดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากน้ัน สํานักฯ ยังต้องรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังมีรายละเอียดในตาราง P.2.-2 
2.2 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
ก (1-2) แผนปฏิบัติการ และการนําแผนปฏิบัติการไปใช้ สํานักฯ มีวิธีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว ในข้ันตอนตามภาพ 2.1-1 โดยกําหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติเป็นระดับรองฯ และ
หัวหน้าฝ่ายเพ่ือกํากับดําเนินการและรายงานผลตัวช้ีวัดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามแผนฯ และรายงานตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จท่ีสะท้อนการบรรลุการดําเนินการตามแผนฯ ตามตาราง 2.1-3 ในท่ีประชุมคกก. ประจําสํานักฯ ในกรณีท่ีแผนปฏิบัติ
การเก่ียวข้องกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการจะถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติผ่านการ
กําหนดตัวช้ีวัดและการจัดสรรทรัพยากร 
ก (3) การจัดสรรทรัพยากร หลังจากการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบแผนฯ ต้องทําการประมาณการ
ทรัพยากรท้ังงบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการดําเนินการของแต่ละแผนฯ เพ่ือนําเสนอและขออนุมัติ
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรวบรวมเป็นงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ นําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ และนํามาปรับแผนฯ ก่อนขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
ก (4) แผนด้านบุคลากร สํานักฯ กําหนดให้คณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากรประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลังเพ่ือ
จัดทําแผนบุคลากรท่ีสนับสนุนแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว หากจําเป็นจะต้องพัฒนาทักษะของบุคลากรท่ีมีอยู่เพ่ือให้
ดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการให้เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรและมีการเผยแพร่ภายในองค์กร หากจําเป็นต้องสรรหาว่าจ้าง
บุคลากรใหม่ให้ดําเนินการตามวิธีการสรรหาว่าจ้างท่ีกําหนดไว้ ส่วนบุคลากรเดิมต้องได้รับการพัฒนารายบุคคลตามแผนส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (IDP) และแผนพัฒนาผู้บริหารท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยการจัดสรรและแผนพัฒนาบุคลากร
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและสอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสํานักฯ (ตาราง 7.3ก-1 และ 7.3ก-4)  
ก (5) ตัววัดผลการดําเนินการ สํานักฯ กําหนดตัววัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญท่ีใช้ติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว รายละเอียดตามตาราง 2.1-3 โดยมีการติดตามตัววัดของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การระยะส้ันทุกเดือนผ่านทป.ประจําเดือน หรือทุก 6 เดือน และตัววัดของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการระยะยาวทุก 1 ปีข้ึน
ไป เพ่ือรายงานกับกองแผนฯ ของมศก.



 

 
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ1คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป?นเลิศ ปAการศึกษา 2564 สำนักหอสมุดกลาง          - 21 - 
 

 

ตาราง 2.1-3 ตัวอย่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสําคัญ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการระยะส้ัน ระยะยาว แผนจัดสรรทรัพยากร และแผนบุคลากร 
Strategic 

Objectives 

(วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์) 

Strategic plan & 

Goals 

(แผนกลยุทธ์) 

Alignment 
SC/SA/ 

KC/CC 

Action Plans 

(แผนปฏิบัติการ) 
Leading 

Indicators 

(ความก้าว 
หน้าของแผน) 

Lagging 

indicators 

(ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ) 

ค่าคาดการณ์ ปี Resource 

Allocation 
(การจัดสรร
ทรัพยากร) 

HR Plan 

(แผนพัฒนาบุคลากร) 
Response by 

(ผู้รับผิดชอบ) 63 64 65 66 67 

THEME 1. ด้านการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างไร้ขอบเขต (Borderless Resources)   

สํานักฯ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ได้เพียงพอและทันสมัย 
ตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และ
สามารถเช่ือมโยง
ทรัพยากรท้ังภายใน
และภายนอกองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดําเนินการเชิงรุก
ไปยัง P1 

- ให้คณะวิชามีส่วน
ในการส่ังซ้ือ 

SC1,  

SC2,  

SA1,  

CC2-3         

1. พัฒนารูปแบบการจัดสรรทรัพยากร
สารสนเทศ 
- การจัดหาและจัดซ้ือรวบรวม
ทรัพยากร สารสนเทศโดยใช้หลัก
วิชาชีพและการมีส่วนร่วมจากคณะวิชา 
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้ได้ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและเกิดประโยชน์สูงสุด 
(STP) อนาคต  

ร้อยละของจํานวน
ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีการ
ใช้หลังการจัดซ้ือใน
ปีงบ 

ประมาณท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
≥87.5 

≥70 ≥75 ≥80 ≥85 ≥87.5 1,120,000  ผู้บริหารสูงสุด 
สํานักฯ และ
หัวหน้าฝ่าย 
หอสมุดทุกแห่ง 
 

- ประสานกับคู่
เทียบให้มาเป็น 

Collaboator 

 

KC2, 

CC3,  

CC5 

SO2 

 

สร้างเครือข่ายและสานต่อความร่วมมือ
ในด้านทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ (STP)  

 

จํานวนหน่วยงาน / 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ ท้ังภายใน
และภายนอก 

หน่วยงาน/

เครือข่าย 
5 

1 1 1 1 1 - 

 

 ผู้นําระดับสูง 

- จัดทํา Focus 

Group 

 

KC1,  

CC2 

SO1 

จัดหาฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ
อิเลคทรอนิกส์ (E-book, E-Journal 

ฯลฯ) ท่ีมีคุณภาพและคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ 

(LTP) 

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
การเข้าถึงข้อมูล
ทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์ 

ร้อยละ 
20 

- 5 10 15 20 3,400,000  รองฯ กลยุทธ์ฯ 
และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 

- อนุรักษ์ เก็บรักษา
และเผยแพร่
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า
มาผลิตเป็นคลัง
ทรัพยากร 

SOp, KC4 

SC5, SC6, 

SA3, SA6 

 

 

 - พัฒนาคลังข้อมูล เลือกระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้อยู่ในระบบ
ท่ีเป็นมาตรฐาน เพ่ือรองรับการ
เช่ือมโยงทรัพยากรสารสนเทศกับ
หน่วยงานอ่ืนใน (Longer Term) 

จํานวนหน่วยงาน / 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ ท้ังภายใน
และภายนอก 

แห่ง 
5 

1 1 1 1 1 - 

 

- พัฒนาบุคลากรในการเพ่ิม
ทักษะด้านเทคโนโลยีการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้
อยู่ในมาตรฐานระบบ 

Dublin core Metadata 

รองฯ บริหารฯ
และคกก. 
นวัตกรรม 

 - Omni Channel 

 

 

 

KC1 

CC2 

SO3 

นําเทคโนโลยีและการส่ือสาร มา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการบริการท่ีเข้าถึง
ได้ทุกท่ี ทุกเวลา อย่างไร้ข้อจํากัดในการ
เข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ (LTP) 

จํานวนระบบการ
ส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน 

5 ช่องทาง 1 1 1 1 1 21,550  - พัฒนาบุคลากรด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการ
และประชาสัมพันธ์ 

รองฯ บริหาร 
และคกก. 
นวัตกรรม, รองฯ 
กลยุทธ์ฯ, 
คณะทํางาน PR 
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Strategic 

Objectives 

(วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์) 

Strategic plan & 

Goals 

(แผนกลยุทธ์) 

Alignment 
SC/SA/ 

KC/CC 

Action Plans 

(แผนปฏิบัติการ) 
Leading 

Indicators 

(ความก้าว 
หน้าของแผน) 

Lagging 

indicators 

(ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ) 

ค่าคาดการณ์ ปี Resource 

Allocation 
(การจัดสรร
ทรัพยากร) 

HR Plan 

(แผนพัฒนาบุคลากร) 
Response by 

(ผู้รับผิดชอบ) 63 64 65 66 67 

THEME 2. ด้านการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ท่ีไร้ขอบเขต  (Borderless Knowledge Space) เพ่ือสนับสนุนการค้นคว้า การสร้างสรรค์ และการร่วมมือ แลกเปล่ียน ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และชุมชนโดยรอบ 

สํานักฯ มีพ้ืนท่ีให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ทาง
กายภาพ (On-site) 

และออนไลน์ (Online)  

และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

- LIFEBRARY 

- ห้องสมุด =พ้ืนท่ี

แห่งชีวิต 

KC1 

KC3 

SO1 

SC1 

SC3 

SA1 

SA2 

SA3 

SA6 

- จัดทํา Virtual Tour ทุกมิติ 

- จัดทํา Creative Corner ทุกแห่ง 

- ร่วมมือกับคณะวิชาฯ เปิดเป็นพ้ืนท่ี

นิทรรศการ 

 

จํานวนการพัฒนา/

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือ

การเรียนรู้ทาง

กายภาพ 

แห่ง 
5 

1 1 1 1 1 - 

 

 ผอ. และหัวหน้า
ฝ่ายหอสมุดทุก
แห่ง 

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ 

บริการต่อพ้ืนท่ีการ

เรียนรู้ 

ค่าเฉล่ีย 
≥3.75 

≥3.51 ≥3.60 ≥3.70 ≥3.75 ≥3.75 - 

 

 

ร้อยละของจํานวน

ผู้ใช้บริการพ้ืนท่ีเพ่ือ

การเรียนรู้ 

ทางกายภาพท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
1.5 

- 1.5 1.5 1.5 1.5 - 

 

 

- คืนชีวิตให้หอ
จดหมายเหตุ 
 

SC1, SC5 

SC6 

CC1-2 

CC4-5 

SO3 

SA3 

SA5 

คัดสรรเน้ือหา องค์ความรู้ เพ่ือจัดทํา

สารสนเทศดิจิทัล (Digital Content) 

(STP)  

จํานวนการสร้าง 
Digital Content 

จํานวน 47

เร่ือง 
4 6 9 12 16 130,000 

 

- จัดอบรมการสร้าง Digital 

Content โดยมืออาชีพ 

- หาความร่วมมือจากคณะ

ICT มาช่วยถ่ายทําคลิป

ศิลปินแห่งชาติ 

รองฯ กลยุทธ์ฯ 
และคณะทํางาน 

PR 

หอจดหมายเหตุ 
ร้อยละของจํานวนผู้
เข้าถึง Digital 

Content 

ร้อยละ 
1.5 

- 1.5 2 2.5 3 - 

การสร้าง 

อัตลักษณ์ของสํานัก

ฯ  

SC3 

SA1,  

SO3 

ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของ

ฝ่ายหอสมุดท้ัง 3 วิทยาเขต และ

เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว (LTP) 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการพัฒนา 

ร้อยละ 100 50 75 100 100 100 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารระดับสูง 
และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 
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Strategic 

Objectives 

(วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์) 

Strategic plan & 

Goals 

(แผนกลยุทธ์) 

Alignment 
SC/SA/ 

KC/CC 

Action Plans 

(แผนปฏิบัติการ) 
Leading 

Indicators 

(ความก้าว 
หน้าของแผน) 

Lagging 

indicators 

(ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ) 

ค่าคาดการณ์ ปี Resource 

Allocation 
(การจัดสรร
ทรัพยากร) 

HR Plan 

(แผนพัฒนาบุคลากร) 
Response by 

(ผู้รับผิดชอบ) 63 64 65 66 67 

THEME 3. ด้านการสร้างการเช่ือมต่อองค์ความรู้ภายในประชาคมศิลปากรสู่ชุมชนภายนอก เพ่ือช่วยสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต (Borderless Learning Society) 

สํานักฯ เป็นหน่วยงาน
ท่ีให้บริการวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
สร้างมูลค่า 

- Library 

Showcase 

ห้องสมุดมีไว้ 

โชว์ของ 

KC1, KC3 

SO4 

 

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําโครงการ

บริการวิชาการแก่สังคม (LTP)  

 - -     

 

งบโครงการ
ของหอสมุด 

 ผู้อํานวยการ
ผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 

- การพัฒนา

งานบุ๊คแฟร์ 

ในรูปแบบ 

Silpakorn 

Knowledge 

Festival 

KC1, KC2, 

SA1, SC1 

SO1, SO2, 

 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายใน/หน่วยงานภายนอกเพ่ือจัด

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพ่ิมความ

หลากหลายของกิจกรรม (LTP) 

 - -     175,000 

บาท 

 

 ผู้อํานวยการและ
หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 

- Lifelong 

Learning 

KC1, KC2,  

KC3, KC5 

SA1, SA2 

SC1, SC3 

SC4, SO4 

CC1, CC5 

จัดหลักสูตรระยะส้ัน Online Course 

on Demand โดยประสานความ

ร่วมมือกับคณะวิชา/หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยฯ (LTP) 

จํานวนการจัด

กิจกรรมและ

หลักสูตรระยะส้ัน 

กิจกรรม/
หลักสูตร 

4 

- 1 1 1 1 0 

 

 ผู้อํานวยการและ
หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 
 

ความพึงพอใจของ

การให้บริการ 

หลักสูตรระยะส้ัน 

ค่าเฉล่ีย 
≥3.70 

- ≥3.51 ≥3.60 ≥3.70 ≥3.70 - 

 

 ผู้อํานวยการ 

การให้บริการเชิงรุก

แก่ประชาคม

ศิลปากร  

และชุมชนภายนอก 

KC1, KC4 

SO1, SO2 

SO4, SC1 

SC3, SC5 

SC6, SA3,  

CC1-3 

จัดต้ังหน่วยเรียนรู้ย่อยท่ีสามารถ

เคล่ือนท่ี 

ไปยังพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว 

(LTP) 

จํานวนโครงการ

บริการชุมชน 

โครงการ 
10 

2 2 2 2 2 - 

 

- สามารถเปิดรับนักศึกษา
ฝึกงานมาช่วยในโครงการได้ 

ผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 
 

THEME 4. ด้านการจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญาอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานสากล โดยเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสรี (Borderless Open Resources) 

สํานักฯ มีคลังข้อมูล
และคลังปัญญาแบบ
เปิดท่ีได้
มาตรฐานสากล 

การพัฒนา
คลังข้อมูลและคลัง
ปัญญามศก.อย่าง
เป็นระบบและได้
มาตรฐาน 
สากล 

KC1, KC2,  

KC4, SO1, 
SO3, SA1, 
SC1, SC3, 

SC5, CC5 

- ส่งเสริม พัฒนาและประสานความ
ร่วมมือจากประชาคมศิลปากรในการ
พัฒนาคลังปัญญา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Silpakorn University 

Repository : SURE) คลังข้อมูล
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และ

จํานวนระเบียนใน
คลังปัญญาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ระเบียน 

600 

400 450 500 550 600 300,000 

 

1. จ้างบุคลากรภายนอกท่ีมี 
ความเช่ียวชาญมาพัฒนา
คลังข้อมูลและคลังปัญญา 
2. กําหนดเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหอสมุด 3 

ผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้าฝ่าย
หอสมุดทุกแห่ง 
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Strategic 

Objectives 

(วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์) 

Strategic plan & 

Goals 

(แผนกลยุทธ์) 

Alignment 
SC/SA/ 

KC/CC 

Action Plans 

(แผนปฏิบัติการ) 
Leading 

Indicators 

(ความก้าว 
หน้าของแผน) 

Lagging 

indicators 

(ตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จ) 

ค่าคาดการณ์ ปี Resource 

Allocation 
(การจัดสรร
ทรัพยากร) 

HR Plan 

(แผนพัฒนาบุคลากร) 
Response by 

(ผู้รับผิดชอบ) 63 64 65 66 67 

คลังข้อมูล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล ท่ีได้มาตรฐานสากล  

วิทยาเขตในการนําเข้าข้อมูล
คลังปัญญา 

 - พัฒนาคลังข้อมูลท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์
ของฝ่ายหอสมุดท้ัง 3 วิทยาเขต ท่ีได้
มาตรฐานระดับชาติ/มาตรฐานสากล 
(LTP) 

จํานวนการเข้าถึง
คลังข้อมูลและคลัง
ปัญญา 

คร้ัง 
6,000 

4,000 4,500 5,00 5,500 6,000  - อบรมเร่ืองการทํา
คลังข้อมูลและคลังปัญญาให้
บุคลากร 

หัวหน้าฝ่าย
หอสมุดวังท่าพระ 

จัดทําเว็บไซต์ท่ีมี
คลังข้อมูลพร้อม
สามารถเข้าถึงได้ใน
ลักษณะ One stop 
service 

KC1, KC2, 
KC4, SO1 
SO3, SO4 

SC1, SA1, 
SC4, SC5,  

- พัฒนาระบบคลังข้อมูลท่ีสามารถ
อนุญาตให้เก็บเก่ียว (Harvest) ข้อมูล
บนเว็บไซต์จากระบบเพ่ือให้บริการแบบ 

One stop service  

ร้อยละของ
ความสําเร็จ 

 

ร้อยละ 
100 

25 50 75 100 100 - 
 

 รองฯ บริหารฯ 

THEME 5. ด้านการบริหารจัดการแบบไร้ขอบเขต (Borderless Management) 

สํานักฯ มีระบบบริหาร
จัดการ  มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การนําระบบ ITมา

ใช้ในการบริหาร

จัดการ 

CC1-2, 

CC5 

พัฒนาระบบจัดเก็บและแลกเปล่ียน

สารสนเทศสําหรับการบริหารและ

พัฒนาองค์กร (LTP) 

มีระบบจัดเก็บท่ีดีใช้

แลกเปล่ียนข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ 

ร้อยละของ
ความสําเร็จ 

50 75 100 100 100 - 

 

1.พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

รองฯ บริหาร 

การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรตาม

วิสัยทัศน์ขององค์กร 

SC3, SA3, 

SA4, SA5, 

CC1-5 

- สร้างระบบและกลไกในการพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติ 

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุก

ระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ 

- สร้างระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

องค์กร (LTP) 

มีระบบพัฒนา

บุคลากรและระบบ

การติดตามผล 

ร้อยละของ
ความสําเร็จ 

75 100 100 100 100 35,450 2.จัดทํา แผน IDP เพ่ือ
วิเคราะห์ผล และจัดทํา
เส้นทางการฝึกอบรม 
(Training Roadmap) 

3.ดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร และประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร 
4.นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5.จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้สํานักฯ ประจําปี โดย
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ 

เลขานุการฯ 
สํานักฯ / คณ
ทํางานบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 
/คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ 
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(6) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ  
 สํานักฯ ได้กําหนดค่าคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวโดย
พิจารณาจากการวิเคราะห์แนวโน้มของผลการดําเนินการท่ีผ่านมา จากแนวโน้มของผลการดําเนินการของคู่เทียบ และค่า
เป้าหมายท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย ดังท่ีแสดงค่าคาดการณ์ไว้ในตาราง 2.1-3 

ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  
 ผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ ติดตามผลการดําเนินการของผลปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาว ในข้ันตอนท่ี 7 

ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (ภาพ2.1-1) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการ วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีทําให้ดําเนินการ
ได้เร็ว หรือล่าช้ากว่าแผนฯ โดยคณะทํางานจัดทําแผนยุทธ์ฯ และ คกก.การประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหา
วิธีการแก้ไขเพ่ือนําเสนอต่อคกก.ประจําสํานักฯ ให้พิจารณาแนะนําปรับแผนฯ และจัดสรรทรัพยากรเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาใช้
ในการวางแผนฯ ท่ีปรับปรุงแล้วในปีต่อไปเพ่ือตอบโจทย์แก่ผู้รับบริการ แต่หากพบว่าผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การบรรลุตามค่าคาดการณ์ท่ีกําหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบแผนฯ นําเสนอการพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินการท่ีดีข้ึน 

หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1-2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีมีในปัจจุบัน และผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีพึงมี 

สํานักฯ กําหนดกระบวนการรับฟังผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนท่ีพึงมี โดยกําหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการรับฟัง 
มีกระบวนการรับฟังตามภาพ 3.1-1 คือ 1) ผู้นําระดับสูง 
สํานักฯ กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีจะนําไป
จัดทําแผนกลยุทธ์ การจัดบริการ/การปรับปรุงกระบวนการท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสนับสนุนลูกค้า และ
การสร้างความผูกพัน 2) รองฯ กลยุทธ์ฯ และผู้รับผิดชอบ
ของฝ่ายหอสมุดฯ แต่ละวิทยาเขตเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การรับฟังเสียงลูกค้า กําหนดช่องทางในการรับฟัง ความถ่ี 3) 

ผู้รับผิดชอบรับฟังเสียง VOC  4) รวบรวมและวิคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยผู้นําระดับสูง 
สํานักฯ และหัวหน้าฝ่าย โดยจัดลําดับความสําคัญของข้อมูลตามเกณฑ์ ดังน้ี คือ ก) มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์สูง มี
ความสําคัญและเป็นเร่ืองเร่งด่วน ข) ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน นําสารสนเทศเข้าหารือใน ทป. 

ประจําเดือนของสํานักฯ หรือหากดําเนินการเองได้สามารถทําได้ทันทีหลังจากเรียนให้ผอ.ทราบ 5) กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ 
นํา VOC ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ นวัตกรรมบริการ และการดําเนินงาน 6) 

ทบทวนกระบวนการและช่องทางการรับฟัง VOC ในปี 2564 สํานักฯ ทบทวนและปรับปรุงการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่าน
ทาง QR Code และนําเข้าทป. ประจําเดือน จัดบริการท่ีปรับตามความต้องการผู้ใช้ เช่น การเปิดบริการวันเสาร์ (7.2ก-2)  

 
ตาราง 3.1-1 วิธีการรับฟังเสียง การวิเคราะห์ข้อสารสนเทศ  

และการใช้ประโยชน์จากเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีในปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต 
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ช่องทางการรับฟัง ข้อ
สารสนเทศ 

รูป
แบ
บ ก
าร
สื่อ
สา
ร 

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีใน
ปัจจุบัน 

ลูกค้าใน
อนาคต 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

นําไปใช้
ประโยชน ์

ผลลัพธ ์

นัก
ศึก
ษา
ปร
ิญ
ญ
าต
ร  ี

(C
1)

 

นัก
ศึก
ษา
บัณ
ฑิต
ศึก
ษา

 (C
2)

 

อา
จา
รย

 ์(C
4)

 

บุค
ลา
กร
สา
ยส
นับ
สน
ุน 

( C
5 )

 

สถ
าบ
ันอ
ื่น/
บุค
คล
ทัว่
ไป

 (C
6 )

 

ศิษ
ย์เ
ก่า

 (S
H1

) 

นัก
เร
ียน

/น
ักศ
ึกษ
าต
่าง
สถ
าบ
ัน  

(C
3)

 

บุค
คล
ทั่ว
ไป
ที่ไ
ม่เ
คย
มา
ใช
้บร
ิกา
ร 

โทรศัพท/์พูดคุยด้วยตนเอง A, B, C, D 2 All All All All All All All All หัวหน้าฝ่าย 1-2, 4 7.2-6 
โทรศัพท/์พูดคุยด้วยตนเอง A, B, C, D 2 All All All N - N - - ผู้บริหารระดับสูง 2-4 7.2ก-10 

Email/Facebook/ 

Instragram 

A, B, C, D  2 All All All All All All All All ผู้บริหารระดับสูง /
หัวหน้าฝ่าย 

2-4 7.2ก-7 

เว็บไซต์สํานักฯ และฝ่าย
หอสมดุทุกวิทยาเขต/Line OA 

A, B, C, D, E 1 All All All All All All All All ผู้บริหารระดับสูง /
หัวหน้าฝ่าย 

1-4 7.2ก-1 ถึง 
ก-2 

การรับฟังรายกลุ่ม 

(Focus Group) 

A, B, C, E 2 N N N - - - - - รองฯ กลยุทธฯ์ / 
กลุ่มผู้บริการ 

1-4 7.2ก-8 ถึง 
ก-10 

หนังสือราชการ D 1 N N N N N N N N ผอ. 2, 4 N/A 

แบบประเมิน เช่น ความพึง
พอใจ ไม่พงึพอใจ ความผูกพัน 

A, B, C, D, E 1 Y Y Y Y Y Y Y  หัวหน้าฝ่าย/คกก.
ประกันคุณภาพ 

1-4 7.2ก-3 ถึง 
ก-5 

แบบประเมินหลังการใช้บริการ 
(QR Code) 

C, E 1 N N N N N N N N หัวหน้าฝ่าย 2, 4 7.2-6 

แบบประเมินความพึงพอใจ
บริการทางวิชาการ 

C, E 1 N N N N N N N N หัวหน้าฝ่าย 2, 4 7.2-6 

ข้อร้องเรียนตรงต่อผู้บริหาร
ระดับสูง 

A, B, C, D 2 All All All All All All All All ผอ. 1-4 7.2ก-10 

หมายเหตุ : ข้อสารสนเทศ  A = ข้อมูลความต้องการเพื่อการเรียน B = ข้อมูลความต้องการเพื่อการสอนและการวิจัย C = ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ   D = การ
ร้องเรียน  E = ความผูกพัน / การสื่อสาร  1= สื่อสารทางเดียว 2 = สื่อสารสองทาง / ความถี่ All = ตลอดเวลา N = As Needed  Y = ป/ีครั้ง 
การนําไปใช้ประโยชน์ 1 = ออกแบบบริการและผลิตภัณฑ์ 2 = ปรับปรุงบริการ/สนับสนุนลูกค้า 3 = วางแผนกลยุทธ์ 4 = สร้างความผูกพัน 

ข.การจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและการกําหนดหลักสูตรและบริการ 
ข (1) การจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

ผู้นําระดับสูงพิจารณาจําแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนโดยจําแนกตามความต้องการสารสนเทศของแต่ละ
กลุ่มตามตาราง P.1-8 ส่วนลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีสํานักฯ พบจากการวิเคราะห์กลุ่มตลาดในปี 2563 ผู้ท่ีไม่เคยใช้บริการของ
หอสมุดฯ เช่น สถาบันการศึกษาอ่ืนนักเรียนมัธยม ฯลฯ สามารถแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะการให้บริการ ดังน้ี 1) ด้านการ
ใช้บริการพ้ืนท่ีทางกายภาพภายในหอสมุด (7.1ก-3), (7.1ก-10) 2) ด้านบริการวิชาการ ในปี 2564 มีการทบทวนการ
กําหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ คือ นักศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
ข (2) การจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ 
 สํานักฯ มีกระบวนการในการกําหนดการให้บริการหลังจากกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ นําสารสนเทศท่ีได้รับจาก
กระบวนการรับฟังลูกค้าดังภาพ 3.1-1 และตารางท่ี 3.1-1 มาวิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PESTEL 
Analysis) การวิเคราะห์คู่แข่ง การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับสถานศึกษา (6Ps) โดยผ่านการใช้แนวคิด UX/UI (UX - 

User Experience) และ (UI - User Interface) เพ่ือออกแบบ Service Design ด้วยเทคนิคการเพ่ิมประสบการณ์ใหม่
ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ใหม่ และนํากระบวนการ Design Thinking มาออกแบบนวัตกรรมบริการใหม่ 
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ค้นหา Pain Point ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนร่วมกับการนําหลักการ Cutomer Persona มาใช้ในกรณีท่ีบริการท่ีมีอยู่
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ จะสร้างบริการใหม่หรือปรับกระบวนการบริการเพ่ือมอบความ
แตกต่างให้ตรงใจตามกลุ่มผู้เรียนในแต่ละวิทยาเขต เช่น บริการพ่ีแว๊นท่ี SUS, Book by Bike ท่ี SUP จากน้ันจึงเข้าสู่การ
ทบทวนข้อสารสนเทศท่ีได้จากผู้ใช้ใน ตาราง 3.1-1 เม่ือได้ผลลัพธ์ความพึงพอใจไม่พึงพอใจของผู้ใช้ รวมถึงปัจจัยความ
ผูกพันท้ังหมดแล้ว (7.2ก-1 ถึง 10) ฝ่ายหอสมุดฯ จะนําข้อสารสนเทศมาปรับปรุงการดําเนินงานทุกส่วนต่อไป 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน ๆ  
ก (1) การจัดการความสัมพันธ์  

สํานักฯ มีวิธีการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างต่อเน่ือง โดยสร้างส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ือรักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนไว้ตามกระบวนการ
ในภาพ 3.2-1 ดังน้ี 1) ผู้ นําระดับสูงกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการสร้าง/จัดการความสัมพันธ์โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศ (ตาราง 3.1-1) 2) กําหนดหัวหน้าฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบโจทย์ตามกลุ่มลูกค้า 
(ตาราง P1-6) 3) ถ่ายทอดความรับผิดชอบสู่ฝ่ายหอสมุดฯ/ส่วนงานแต่ละวิทยาเขตเพ่ือดําเนินการ 4) กลุ่มผู้บริหารสํานัก
ฯ ท่ีเก่ียวข้องติดตามผลการดําเนินการผ่านตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพัน 5) กลุ่ม
ผู้บริหารสํานักฯ ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดการความสัมพันธ์ประจําปีในทป.ประจําเดือน ผ่านการรับฟังเสียงลูกค้า
จากช่องทางต่าง ๆ และปรับเปล่ียนการให้บริการเพ่ือให้ตรงใจอยู่เสมอ เช่น การขยายระยะเวลาการจัดส่งหนังสือทาง
ไปรษณีย์ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (7.1ข-4 ถึง 5, 7.2ก-6) เพ่ือให้ผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนได้ใช้หนังสือตามต้องการใน
จํานวนท่ีเพ่ิมจากสิทธิท่ีพึงมี 

ตาราง 3.2-1 วิธีการจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ 

การจัดการความผูกพัน 
การสร้างความสัมพันธ์
ก่อนการเป็นลูกค้า 

การรักษาความสัมพันธ ์
ขณะเป็นลูกค้า 

การติดตามความสัมพันธ์หลังการเป็นลูกค้า 

C1 ก า รป ร ะช าสั มพั น ธ์
ทรัพยากรสารสนเทศ 
กิจกรรม  และบริการ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(7.2ก-1 ถึง 2, 7.2ก-7) 
/ หนังสือราชการ  

- การจัดทรัพยากรสารสารสนเทศ กิจกรรม บริการ 
และการให้บริการพื้นที่เรียนรู้ สนับสนุนการสอน 

การวิจัย การปฏิบัติงาน หรือจัดบริการให้ตามความ
ต้องการ (7.1ก-1 ถึง 3) 
- จัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุนการเรียน
การวิจัยตามความคาดหวัง (7.1ก-6 ถึง 12) 
- การจัดการข้อร้องเรียนที่ฉับไวและมีประสิทธิภาพ 

(ภาพ 3.1-2, 7.2ก-10) 

- การสํารวจความพึงพอใจหลังใช้บริการ (7.2ก-6) 
- การรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกิจกรรมและ
การบริการ (ตาราง 3.1.1 -2) 
- การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกช่องทางการ
สื่อสารเพื่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้และการพัฒนา
ต่อยอดอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

C2 

C4 

C5 

C6 

SH1 

ตาราง 3.2-2 ตัวอย่างโครงการและการจัดการความสัมพันธ์ 
ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

โครงการและกิจกรรม 
จัดการความสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
A B C 

C1-C2 

C4-C5 

การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย ์(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ü ü ü หัวหน้าฝ่าย ทุกวิทยาเขต 

ยืมไม่อั้น ü  ü หัวหน้าฝ่าย ทุกวิทยาเขต 

ภาพ 3.2-1 กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

โครงการและกิจกรรม 
จัดการความสัมพันธ ์

วัตถุประสงค ์ ผู้รับผิดชอบ 
A B C 

พี่แว๊นส่งหนังสือไปยังที่พัก / Drive-Thru รับหนังสือที่รถ / 
SUP Book Delivery 

ü  ü หัวหน้าฝ่าย ทุกวิทยาเขต 

กล่องสุ่มแนะนําหนังสือพร้อมของที่ระลึก ü  ü หัวหน้าฝ่าย SUS 

ของที่ระลึกการเข้าร่วมกิจกรรมของหอสมุดฯ ü  ü หัวหน้าฝ่าย ทุกวิทยาเขต 
กิจกรรม Welcome back to library ü  ü หัวหน้าฝ่าย SUP 

Line Official ให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการ ü  ü ผู้บริหารระดับสูง 
SH1 โครงการบรรยาย เรื่อง The memoirs of Prof. Silpa 

Bhirasri/การใช้พื้นที่ถ่ายทําสื่อ 

ü ü ü ผู้บริหารระดับสูง, หัวหน้าฝ่าย SUT 

C6 โครงการ Music in SU Library & Printery Awakening 

@Bangkok Design Week 

ü ü ü ผู้บริหารระดับสูง, หัวหน้าฝ่าย SUT 

โครงการค่าย Thai VERNADOC 2022 ü ü ü ผู้บริหารระดับสูง, หวัหน้าฝ่าย SUT 

กิจกรรมปันปันกันอ่าน  ü ü หัวหน้าฝ่าย SUP 

C3 โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง  ü ü หัวหน้าฝ่าย SUP 

หมายเหตุ A = รักษาลูกค้าเก่า B = เพิ่มฐานลูกค้าใหม ่C = สร้างความผูกพัน 

ก (2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
สํานักฯ มีวิธีการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและให้การสนับสนุนบริการแก่ลูกค้า

โดยกลุ่มผู้บริหารสํานักฯ 1) วิเคราะห์และเลือกข้อมูลท่ีสําคัญเพ่ือจัดทําระบบการสนับสนุนและการบริการท่ีจําเป็นสําหรับ
ผู้เรียนและลูกค้า (ตารางท่ี 3.1-1) โดยรวมสามารถจัดกลุ่มส่ิงสนับสนุนได้ ดังน้ี ก) ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ ข) 
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือสนับสุนการเรียนรู้ ค) พ้ืนท่ีการเรียนรู้ เช่น พ้ืนท่ีน่ังอ่าน ห้องแสดงภาพศิลปะและการออกแบบ 

Creative & Media Zone ห้องฉายภาพยนตร์ พ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ พ้ืนท่ีการเรียนรู้ท้ังแบบ On-site และ Online ฯลฯ ง) 
ข้อมูลข่าวสารจากสํานักฯ หน่วยงานภายใน มศก. และกลุ่มคู่ความร่วมมือ (CO1-CO5) 2) กําหนดช่องทางการให้บริการท่ี
เหมาะสมตามกลุ่มลูกค้าและผู้รับผิดชอบตามตารางท่ี 3.2-3 3) ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด 4) ประเมินประสิทธิผล
ของวิธีการดังกล่าว จากการรับฟังเสียงลูกค้าพบว่า Facebook เป็นช่องทางการรับข่าวสารท่ีมีประสิทธิผลเข้าถึงผู้ใช้มาก
ท่ีสุด จึงใช้เป็นช่องทางหลักในการแนะนําหนังสือ บทความ ฐานข้อมูลแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มทุกวัน (7.2ก-7) และ
กระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในทรัพยากรสารสนเทศเกินค่า
เป้าหมายในทุกกลุ่มผู้รับบริการ (7.2ก-3) รวมท้ังจัดทําคลิปวิดีโอแนะนําการใช้ VPN (7.2ข-10) คลิปวิดีโอแนะนํา
ฐานข้อมูล และเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือให้ความรู้ด้วยการถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook นอกจากน้ี ในแผน
กลยุทธ์ (ตาราง 2.1-3) Theme 4 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักฯ ให้เป็นช่องทางหลักท่ีสําคัญเพ่ือการเข้าถึงทุก
รูปแบบของการบริการสารสนเทศแบบ One-Stop Service อีกด้วย 

ตารางท่ี 3.2-3 ตัวอย่างการเข้าถึงสารสนเทศและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

ช่องทางการเข้าถึง สารสนเทศและการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

C1 และ C2 เว็บไซต์/Facebook/Line/

โทรศัพท์/ติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่/ Focus Group 

สารสนเทศ : ข่าวสาร ประกาศ ระเบียบ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ 
การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 
การสนับสนุน : การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ บริการยืม
ระหว่างห้องสมุด ฐานข้อมูล ระบบการสืบค้น EndNote Turnitin บริการที่นั่ง
อ่าน ห้องเรียนรู ้Co Working Space  ห้องฉายภาพยนตร ์ห้องนิทรรศการ
ศิลปะ 

ผู้บริหารระดับสูง 
/ หัวหน้าฝ่าย 

C4 เว็บไซต์/Facebook/Line/

โทรศัพท์/ติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่/ Focus Group /

การประชุม/หนังสือราชการ 
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ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุ่มอื่น 

ช่องทางการเข้าถึง สารสนเทศและการสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ 

C5 เว็บไซต์/Facebook/Line/

โทรศัพท์/ติดต่อโดยตรงกับ
เจ้าหน้าที่/หนังสือราชการ 

C6 & SH1 เว็บไซต์/Facebook/โทรศัพท์/
ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที ่

สารสนเทศ : ข่าวสาร ประกาศ ระเบียบ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ 
การแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ 
การสนับสนุน : การให้บริการอ่านทรัพยากรสารสนเทศภายในสํานักฯ ระบบ
การสืบค้น บริการที่นั่งอ่าน ห้องเรียนรู ้Co Working Space  ห้องฉาย
ภาพยนตร ์ห้องนิทรรศการศิลปะ 

ก (3) การจัดการข้อร้องเรียน 
สํานักฯ มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของผู้เรียนและ

ลูกค้ากลุ่มอ่ืนผ่านระบบการจัดการข้อร้องเรียนท่ีจัดให้ท้ังสําหรับ
กลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มบุคลากรภายในองค์กร โดยมีท้ังช่องทาง
แบบเปิด เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นการแสดงความโปร่งใสใน
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และสอดคล้องกับการ
ดําเนินงานภายใต้ ITA (7.4ก-16) และช่องทางแบบลับเพ่ือรักษา
ความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยมีกระบวนการ
จัดการดังภาพ 3.2-2 อน่ึง ข้อร้องเรียนจะถูกจําแนกตามระดับ
ความสําคัญ 4 ระดับ คือ 1) ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 2) ข้อร้องเรียนท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้
บริการ 3) ข้อร้องเรียนท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ และ 4) ข้อร้องเรียน
เชิงนโยบาย และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ มีคู่มือการปฏิบัติการ มีการกําหนด

ผู้รับผิดชอบ มีการติดตามผลการแก้ปัญหา มีการตอบกลับข้อร้องเรียนเบ้ืองต้นภายใน 24 ช่ัวโมง มีการประชุมพิจารณา
ข้อร้องเรียนในท่ีทป.ประจําเดือน มีกระบวนการป้องกันการร้องเรียนไม่ให้เกิดซ้ํา ในปี 2564 สํานักฯ ได้ทบทวน
กระบวนการดังกล่าว จึงได้ปรับลดข้ันตอนจากผังงานปี 2563 ให้คล่องตัวข้ึน และเพ่ิมการจัด Focus Group เพ่ือรับฟัง
และป้องกันเหตุร้องเรียนล่วงหน้าแบบเชิงรุก (Proactive) มากกว่าการรอรับข้อร้องเรียนแบบ (Passive) (7.2-6) 
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
 สํานักฯ มีกระบวนการการประเมินความพึงพอใจไม่พึง
พอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนตามกระบวนการ
ในภาพ 3.2-3 โดยกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ กําหนดกลุ่มลูกค้า ข้อมูล
สารสนเทศท่ีต้องการ วิธีการประเมินความพึงพอใจ และช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมแตกต่างกันตามตาราง 3.2-4 เพ่ือให้งานบริการสารสนเทศ
ฝ่ายหอสมุดแต่ละวิทยาเขต และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประเมินผล แล้วนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้า กรณีผล

ผู้บริหารระดบัสูง/กลุ่ม
ผู้บริหารสํานักฯ 

ภาพ 3.2-2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ภาพ 3.2-3 กระบวนการประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจ
และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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การประเมินท่ีงานบริการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้ันตอนการให้บริการหรือปรับปรุงวิธีประเมินเองได้ก็จะดําเนินการทันที 
หากผลการประเมินเก่ียวข้องกับงบประมาณหรือกระทบแผนยุทธศาสตร์ งานบริการฯ จะนําผลการประเมินมาหารือกับหัวหน้า
ฝ่ายเพ่ือวางแผนขอจัดสรรงบประมาณ หรือนําผลการประเมินเข้าท่ีทป.ประจําเดือน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ในปี 2564 
สํานักฯ ได้ทบทวนวิธีการประเมินแล้ว พบว่าผู้ใช้บริการบางคนไม่พึงพอใจการตอบแบบสอบถามหลังการใช้บริการเม่ือชุด
คําถามในแบบสอบถามมีจํานวนมาก งานบริการฯ จึงปรับลดข้อคําถามลงและใช้วิธีการเข้าถึงแบบสอบถามด้วย QR Code 

เพ่ือความสะดวกในการประเมินของผู้ใช้บริการและการเก็บข้อมูลของสํานักฯ อน่ึง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19 ทําให้งานบริการฯ ไม่สามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศความพึงพอใจของบางบริการได้ตามแผนงานท่ีวางไว้เน่ืองจากมีผู้เข้าใช้
บริการในช่วงดังกล่าวน้อยมาก 

ตาราง 3.2-4 วิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

หัวข้อการประเมิน 

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีใน
ปัจจุบัน 

ลูกค้าใน
อนาคต 

เครื่องมือ 

เงื่อนไข/
ความถี ่ ผลลัพธ ์

นัก
ศึก
ษา
ปร
ิญ
ญ
าต
ร ี

(C
1)

 

นัก
ศึก
ษา
บัณ
ฑิต
ศึก
ษา

 (C
2)

 

อา
จา
รย

 ์(C
4)

 

บุค
ลา
กร
สา
ยส
นับ
สน
ุน 

(C
5 )

 

สถ
าบ
ันอ
ื่น/
บุค
คล
ทัว่
ไป

 (C
6)

 

ศิษ
ย์เ
ก่า

 (S
H1

) 

นัก
เร
ียน

/น
ักศ
ึกษ
าต
่าง
สถ
าบ
ัน 

(C
3)

 

บุค
คล
ทั่ว
ไป
ที่ไ
ม่เ
คย
มา
ใช
้บร
ิกา
ร 

แบ
บส
อบ
ถา
ม 

กา
รส
ัมภ
าษ
ณ

 ์

กา
รส
ังเก
ต  

ความพึงพอใจ ความไม่พึง
พอใจและความผูกพัน ü ü ü ü ü ü - - ü ü ü 

ทุกป ี
7.2ก-6 

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่างๆ ü ü ü ü ü ü - - ü ü ü 

หลังการใช้
บริการ 

7.2ก-3, 
7.2ก-6 

ความพึงพอใจโครงการ
บรรยาย   ü ü ü ü ü ü ü ü ü - - 

หลังจบ
โครงการ 

7.1ก-12, 
7.4ก-55 

ความพึงพอใจในโครงการ
อบรม ü ü ü ü ü ü ü ü ü - ü 

หลังจบ
โครงการ 

7.1ข-17, 
7.2ก-6 

ความพึงพอใจในโครงการ
บริการวิชาการ  ü ü ü ü ü ü ü ü ü - ü 

หลังจบ
โครงการ 

7.1ค-42, 
7.2ก-6 

ข (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 
สํานักฯ เลือกใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ 2 รูปแบบ คือเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมท่ีผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนมี

ต่อสํานักฯ ซ่ึงทําการสํารวจทุกปี แสวงหาข้อมูลความพึงพอใจของคู่แข่งโดยการขอข้อมูลโดยตรงและจากการสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเตอร์เน็ต จากการเปรียบระดับความพึงพอใจพบว่าระดับความพึงพอใจของสํานักฯ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าหอสมุดมธ. และ TCDC 
(7.2ก-5) แต่เม่ือเปรียบเทียบด้วยผลต่างของระดับค่าคาดหวังกับระดับความพึงพอใจพบว่าระดับความพึงพอใจของ TCDC สูง
กว่าค่าคาดหวัง (ผลต่าง = 0.05) ในขณะท่ีระดับความพึงพอใจของสํานักฯ ต่ํากว่าค่าคาดหวัง (ผลต่าง = -0.11) ส่วนหอสมุด
มธ.ไม่ได้สอบถามถึงความคาดหวัง 

ค. การใช้ข้อมูลเสียงลูกค้าและตลาด   
สํานักฯ มีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้จาก

เสียงของลูกค้าและตลาด (ภาพท่ี 3.2-4) โดย 1) ผู้นําระดับสูง
กําหนดวัตถุประสงค์การนําข้อมูลไปใช้ เช่น การวางแผนกล
ยุทธ์ ปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีข้ึน ทบทวนการ
ดําเนินการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) หัวหน้าฝ่ายรวบรวม

ภาพ 3.2-4 กระบวนการเลือกและใช้
ข้อมูลเสียงจากลูกค้าและส่วนตลาด 
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และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการรับฟังเสียง (ตาราง 3.1-1) 3) กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ กําหนดเกณฑ์การเลือกและใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมบริการ เพ่ือจัดบริการ
ท่ีช่วยให้สามารถรักษาส่วนตลาดปัจจุบันและเพ่ิมส่วนตลาดในอนาคต 4) หัวหน้าฝ่ายดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 5) ผู้นํา
ระดับสูงติดตามประเมินผลการดําเนินการ จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้ข้อมูลฯ ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
ไว้ แม้ว่าการดําเนินงานของสํานักฯ จะมิได้เป็นไปเพ่ือการกันชิงพ้ืนท่ีส่วนแบ่งตลาด แต่เป็นไปเพ่ือขยายโอกาสทางช่ือเสียง 
ภาพลักษณ์ และอาจดึงหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มลูกค้าในอนาคต (C3) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลท่ัวไป 
ส่ือสารมวลชน (C6) ให้เข้ามาสนใจให้ทุน หรือร่วมเป็นคู่ความร่วมมือกันในอนาคตได้ (7.5ก-5 ถึง 10) 

ตาราง 3.2-5 ตัวอย่างการเลือกและใช้ข้อมูลจากเสียงของลูกค้าและตลาด 
ผู้เรียนและลูกค้า 

กลุ่มอื่น 
ความต้องการ ตัวอย่างกิจกรรม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ผลลัพธ์ 

C1 - บริการส่งหนังสือทางไปรษณีย ์
- จัดอบรมกระบวนการสืบค้น 
การใช้งานห้องสมุด  
- ระบบการแจ้งเตือนการคืน
หนังสือเมื่อใกล้ครบกําหนด,  
- เพิ่มหนังสือหลากหลาย และ
ทันสมัย 
- เพิ่มจํานวนข้อมูลใน SURE 

- จัดบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย ์ปีการศึกษา 2564  
- จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์การใช้โปรแกรม EndNote  
- จัดทําระบบการแจ้งเตือนการคืนหนังสือผ่าน Line Official 
- ขอจัดสรรงบประมาณสมทบจากคณะวิชาจัดซื้อหนังสือ และนํา
หนังสือจากจาก TCDC ซึ่งคู่ความร่วมมือมาให้บริการในสํานักฯ 
- พัฒนาโปรแกรมการโอนถ่ายวิทยานิพนธ์จากฐาน Dspace ของ
บัณฑิตวิทยาลัยมายัง SURE โดยอัตโนมัติ และนําเข้าผลงานทางด้าน
ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. (400 รายการ) 

7.1ข-1,  
7.2ก-6 

7.1ข-4 ถึงข-5 
7.5ก-4, 7.5ข-25   

7.2ก-2 
7.5ข-19 
7.5ข-23 
7.1ข-6 

C2 - เพิ่มการจัดซื้อ E-book 
- เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน ์

- จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) จาก GALE  
- จัดทําคลิปวิดีโอแนะนําการใช้ VPN 
- จัดซื้อ OpenAthens 

7.1ก-2 ถึง ก-6 
7.2ข-10 
7.5ข-20 

เปิดบริการช่วงเสาร์และ 
/หรืออาทิตย ์

- เปิดบริการหอสมุดวังท่าพระในวันเสาร ์ช่วงเวลาใกล้สอบ  7.2ก-2 

C4 - สร้างสื่อเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม 
-จัดอบรมการโปรแกรมที่ช่วย
สนับสนุนการเขียนวิทยานิพนธ ์

- สร้างคลังข้อมูล ศาสตรจารย์ศลิป์ พีระศร ี
- สร้างคลังข้อมูล ศาตราจารย์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิสกุล 
- จัดทํา Digital Content  
- จัดทํา Creative Matter ให้ความรู้ทางด้าน 
  ศิลปวัฒนธรรมและด้านต่าง ๆ  
- จัดทํารายการวิทยุออนไลน์ให้ความรู้ทางด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรมและด้านต่าง ๆ ทุกสัปดาห ์
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote  

7.1ก-12 
7.1ข-3 
7.1ข-11 
ถึง ข-15 
7.2ก-6 
ถึง ก-7 
7.5ข-25 
7.4ก-56 

C5 เครื่ อง เล่นแผ่นเสียง เพื่ อ ให้
บริการ 

- วางแผนการจัดหาเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาให้บริการ 
- ให้บริการพื้นที่นั่งอ่านและจัดนิทรรศการสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

N/A 

7.1ก-10 
C3, C6 และ SH1 ต้องการยืมหนังสือ - ปรับปรุงระเบียบการใช้ห้องสมุด ร่างระเบียบการใช้

ห้องสมุด ปี 2565 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน  
4.1 ก การวัดผลการดําเนินการ  
4.1 ก (1) ตัววัดผลการดําเนินการ  
 ผู้บริหารระดับสูงเลือกตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ
โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการโดยรวม ท้ัง
จาก เ ป้ าหมาย เ ชิ งกล ยุท ธ์และ ตัว ช้ี วั ด ใน
แผนปฏิบัติการ (ตาราง 2.1-3) และในผลการ
ปฏิบัติงานประจําวัน (ตาราง 6.1-1 และ 6.1-2) 

ภาพ 4.1-1 การกําหนดตัวช้ีวัดและสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีใช้ในการติดตาม และการนํามาใช้ประโยชน์ 
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โดยเลือกตัวช้ีวัดท่ีสะท้อนการบรรลุวิสัยทัศน์ ตอบสนองนโยบายของผอ. และสนับสนุนความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยรวม โดยการกําหนดให้รองฯ แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบและกําหนดความถ่ี
ในการติดตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ (ภาพ 4.1-2) และมอบหมายให้คกก.การประกันคุณภาพรายงานต่อกองประกันฯ มศก. 
เพ่ือส่งให้อธิการบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแล้วนําไปปรับปรุง ส่วนการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันของ
กระบวนการทํางานต่าง ๆ หัวหน้าฝ่าย เลขานุการสํานักฯ สามารถเลือกตัวช้ีวัดตามข้อกําหนดท่ีสําคัญพร้อมกําหนด
ผู้รับผิดชอบและความถ่ีในการติดตามผล เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการตัดสินใจ ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุง
แผนงาน ตัวช้ีวัดและสารสนเทศท่ีสําคัญท่ีใช้ในการติดตาม และการนํามาใช้ประโยชน์ แสดงได้ในภาพ 4.1-1 
 สํานักฯ ได้รับตัววัดผลการดําเนินการท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัดตามภาพ 4.1-2 โดยมีวิธีการประเมินผลแบบ KPIs 
Measure 3 ระดับตาม ภาพ 4.1-1 1) ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ส่งมอบโดยมศก. (ตาราง 4.1-1) 2) ตัวช้ีวัดระดับส่วนงาน ส่ง
มอบโดยผอ. (ตาราง 4.1-2) และ 3) ตัวช้ีวัดรายบุคคลท่ีกําหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้าฝ่ายและบุคลากร 
 ส่วนตัววัดผลเร่ืองการดําเนินการด้านการเงินและงบประมาณน้ัน สํานักฯ กําหนดให้เลขานุการสํานักฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีตัววัดผล 2 ด้าน คือ 1) การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย และ 2) การใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน (ยกเว้นงบบุคลากร) โดยมีกลไกการพิจารณาผ่านการทป.ประจําเดือน (ทุกเดือน) เพ่ือติดตามและ
ประเมินผล ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเสนอให้ทป.ประจําเดือนประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนได้ 

ภาพ 4.1-2 ตัวชี้วัดและสารสนเทศที่สําคัญที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานของสํานักฯ ปีการศึกษา 2564 
 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความถ่ี ผู้ติดตาม ผลลัพธ์ 

1 คร้ัง ต่อปี คกก.ยุทธศาสตร์ 
7.4ก-1 ถึง ก-3, 

7.5ก5 

1 คร้ัง 
ต่อปี 

คกก. การประกันคุณภาพ 7.5ข-1 ถึง ข-2 

ทุก 3 เดือน หัวหน้าฝ่าย SUT 7.5ข-15 

ทุก 3 เดือน หัวหน้าฝ่าย SUT 7.5ข-8 

1 คร้ัง ต่อปี คกก. การประกันฯ 7.2ก-6 

1 คร้ัง ต่อปี ฝ่ายหอสมุด 7.2ก-8 

ทุก 6 เดือน คกก. การประกันฯ 7.2ก-10 

1 คร้ัง 
ต่อปี 

คกก. การประกันฯ 7.5ข-17 

ทุก 3 เดือน หัวหน้าฝ่าย SUT 7.5ข-16 

1 คร้ัง 
ต่อปี 

คกก. KM 7.5ข-22 

1 คร้ัง ต่อปี 
เลขานุการสํานักฯ /คณะทํางาน 

HR 
7.3ก-40 

1 คร้ัง ต่อปี รองฯ กลยุทธ์คณะทํางาน HR 7.3ก-22 ถึง ก-35 

1 คร้ัง 
ต่อปี 

รองฯ กลยุทธ์คณะทํางาน HR 7.3ก-22 ถึง ก-29 
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ตาราง 4.1-1 ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่งมอบโดยมศก. (7.4ก-9) 
ตัวชี้วัดระดับองค์กร ผู้รับ 

ผิดชอบ 
การดําเนินงาน การติดตาม/ 

การประเมินผล 
ร้อยละความสําเร็จของการจัดทําคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมที่รวมทุก
สาขาด้านศิลปะ การออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคด ี

ผอ. 

1. ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
2. ทํางานร่วมกับคณะวิชา 
2. ติดตามผลการดําเนินงาน 

1. ทุกเดือนผ่านทป.ประจําเดือน 

2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รอบ 6 เดือน ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม 
มีคลังเก็บข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล 

ตาราง 4.1-2 ตัวอย่างตัวชี้วัดระดับส่วนงาน ส่งมอบโดยผู้นําระดับสูง (7.4ก-9) 
ตัวชี้วัดระดับส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ การดําเนินการ การติดตาม/ 

การประเมินผล 
ร้อยละของจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้ หลังการจัดซื้อใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หัวหน้า           
ฝ่าย 

1. ถ่ายทอดตัวชี้วัด 
2. ติดตามผลการดําเนินงาน 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้  1. ทุกเดือนผ่านที่
ประชุมประจําเดือน 

2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 6 

เดือน 

คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ กิจการเพื่อสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศ 

หัวหน้าฝ่าย 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1. ติดตามผลการดําเนินงาน 

2. พัฒนากระบวนงาน 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ค่าเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน   

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 

ร้อยละจํานวนนักศึกษาที่เข้าใช้บริการต่อจํานวนนักศึกษาในวิทยาเขต หัวหน้าฝ่าย 1. ประชาสัมพันธ/์บริการเชิงรุก 

4.1 ก (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 สํานักฯ มีวิธีในการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบจากคู่เทียบ (ภาพ P.2.1-2) เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง โดยกําหนดเกณฑ์พิจารณาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการแข่งขัน ผลกระทบ และโอกาส (ตาราง 
P.2-2) เพ่ือสร้างเป็นกระบวนการจัดทําข้อมูลเชิงเปรียบโดยยึดบริบทองค์กร (Organizational Context) ซ่ึงประกอบไป
ด้วย MVV และการบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management) ตามกระบวนการ P D C A (ภาพ 4.1-3)  
 จากวิธีการดังกล่าวทําให้ในปี 2564 สํานักฯ เลือกจึงได้กําหนดคู่เทียบด้านการการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ
และการเช่ือมต่อองค์ความรู้ การจัดการคลังข้อมูล คลังปัญญา และการบริหารจัดการเป็นห้องสมุดศูนย์รังสิตมธ. เน่ืองจาก
เป็นองค์กรภาครัฐมีการบริหารแบบรวมศูนย์และมีหลายวิทยาเขต ส่วนด้านการสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้การสร้างสรรค์เป็น
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และในปี 2565 สํานักฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณาบริบทแวดล้อมและปัจจัยเชิง
เปรียบเทียบอ่ืน ๆ เพ่ือนําศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมาเป็นคู่เทียบอย่างเป็นทางการ 
4.1 ก (3) ความคล่องตัวของการวัดผล  
  สํานักฯ มีวิธีการประเมินผลการดําเนินงานตามภาพ 4.1-1 และมีวิธีการท่ีทําให้ม่ันใจได้ว่าระบบการวัดผลการ
ดําเนินงานน้ัน สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยผ่าน 
1) การกําหนดให้มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดต่าง ๆ (ภาพ 4.1-2) 2) การจัดทํารายงานของผู้รับผิดชอบตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด 3) การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางท่ีเป็นเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน และ 4) เม่ือผลการดําเนินการมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น สูงหรือต่ํากว่าแผนกลยุทธ์ท่ีคาดการณ์ไว้ 
ให้ผู้รับผิดชอบติดตามตัวช้ีวัดนําเสนอประเด็นต่อท่ีทป. ประจําเดือนอย่างสม่ําเสมอเพ่ือพิจารณาถึงความเร่งด่วนและ
สามารถปรับปรุงแผนปฏิบัติการได้ทันท่วงที ท้ังน้ี สํานักฯ ยังมีกระบวนการติดตามระบบการวัดผลการดําเนินการเฉพาะ
ด้านเพ่ือสนับสนุนตัวช้ีวัดท้ัง 3 ระดับซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวของการวัดผลตามรายละเอียดในตาราง 4.1-4 

ตาราง 4.1-3 กระบวนการติดตามระบบการวัดผลเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ 
การดําเนินการเฉพาะด้าน ผู้กํากับดูแล/ 

ผู้รับผิดชอบ 
วิธีการ/การ
ดําเนินงาน 

ความถี ่ กระบวนการติดตามระบบการวัดผลเฉพาะด้าน/ 
การวัดประเมินผล 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ผอ. / คกก.ยุทธศาสตร์ 
 

สัมมนา/ 
Site Visit 

A 1.แบบสํารวจการรับรู้ทิศทางสํานักฯ ของบุคลากร                                                                     
2.แบบสอบถามความคิดเห็นการทบทวนค่านิยมองค์กร สมรรถนะหลัก
องค์กรและการกําหนดวัฒนธรรมองค์กร สํานักฯ 
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3.แบบสํารวจความคาดหวังและความพึงพอใจต่อภาวะผู้นํา  
ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ส่วนงาน 

และรายบุคคล 
ผอ. /หัวหน้าฝ่าย 

 
รายงานตัวช้ีวัด N 1.แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 2.เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานตัวช้ีวัด 

3.องค์ความรู้และช้ินงานในการประเมินระดับ > 3 
การบริหารงบประมาณ ผอ. / เลขานุการสํานักฯ การต้ัง งปม. N แผนการใช้งบประมาณ 

 
Data Sharing & Management รองฯ บริหารฯ/เลขานุการ

สํานักฯ/ คกก.นวัตกรรม 
โครงการ N ระบบ Back Office 

นวัตกรรม ประชุม S 1.แผนดําเนินการพัฒนานวัตกรรม 2.กิจกรรมความร่วมมือกับคณะวิชา 
การบริหารความเส่ียง คกก. ความเส่ียง ประชุม/หา

ความร่วมมือ 
M 1.การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.รายงานผลจากแผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานภายในสํานักฯ 
การจัดการความรู้ คกก. KM ประชุม 

ศึกษาดูงาน 
3M 1.แผนการจัดการความรู้ 

2.การจัดอบรม/สัมมนา/สัมภาษณ์เพ่ือเก็บองค์ความรู้ 
ประกันคุณภาพ รองฯ กลยุทธ์ฯ ประชุม M แผนงานประกันคุณภาพ 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร ประชุม N แผนพัฒนาบุคลากร อัตราคงอยู่ของบุคลากร 
ประชาสัมพันธ์ ประชุม D/M แผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์  

 หมายเหตุ * D-Daily, W-weekly, M-monthly, A-annually, S-by semester, N-as needed 
4.1 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ  
 สํานักฯ มีวิธีการในการ
ทบทวนผลการดําเนินการและขีด
ความสามารถขององค์กรโดยผู้นํา
ระดับสูง สํานักฯ ร่วมกับคกก. 
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือประเมินผล 
วิเคราะห์ตัววัดผลการดําเนินการ
เ ม่ือ ส้ินสุดปีงบประมาณ  เ ม่ือ
พิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักฯ ซ่ึงมีท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาวแล้ว พบว่าในปี 2564 สํานักฯ ได้ดําเนินการตามแผนฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 
ปี จึงกําหนดให้มีการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์อีกคร้ังเม่ือถึงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี 2564 
ส้ินสุดลงเพ่ือนําผลไปพัฒนางาน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีหลากหลาย และจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานใน 4 รูปแบบหลักท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันตาม ภาพ 4.1-4 คือ PDCA ในปี 2564 สํานักฯ เร่ิมมีการ
ปรับปรุงกระบวนการการปฏิบัติงานบางอย่างหลังจากทบทวนผลการดําเนินการประจําปีการศึกษาแล้ว คกก.การประกัน
คุณภาพมีมติให้ปรับกระบวนการท่ีผ่านการทบทวนแล้ว จาก PDCA มาเป็น PDSA Plan-Do-Study-Act แทน เพ่ือศึกษา
กระบวนการทํางานเดิม เพ่ิมความคล่องตัว และ/หรือลดทอนกระบวนการท่ีกินเวลาลง  
ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ  
4.1 ค (1) ผลการดําเนินการในอนาคต 
 สํานักฯ มีกระบวนการคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคต ด้วยการกําหนดคําสําคัญ แล้วใช้แหล่งข้อมูลภายใน
องค์กรวิเคราะห์แนวโน้มของผลการดําเนินการ เพ่ือกําหนดค่าคาดการณ์ของตัววัดผลการดําเนินการ คู่เทียบ และทิศทาง
ของโลก (Global Trends) เช่น พฤติกรรมในการใช้ห้องสมุดท่ีเปล่ียนไปของผู้ใช้บริการ (SC1) เทคโนโลยีใหม่ ฯลฯ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือพิจารณาออกแบบบริการในอนาคต   
4.1 ค (2) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการสร้างนวัตกรรม  
 สํานักฯ มีกระบวนการทบทวนผลการดําเนินการไปใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต้องพัฒนาเพื่อ
นําข้อมูลไปใช้ใน 3 ส่วน คือ 1) ติดตามทิศทางการทํางานและวิสัยทัศน์ ข้อมูลจากคู่เทียบ 2) สอบถามความประสงค์
ของส่วนงาน สอบถามความต้องการของผู ้ใช้บริการ แสวงหาพันธมิตรเพื ่อทํางานร่วมกัน และ 3) แต่งตั ้ง
คณะกรรมการ/คณะทํางานเฉพาะกิจ   
 

ตาราง 4.1-4 ประเด็นการพิจารณาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

ภาพ 4.1-4 การวิเคราะห ์และทบทวน ผลการดําเนินการ 
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ประเด็นการพิจารณา ประเด็นการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร ์ ทบทวนวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร ์พร้อมปรับในปี 2564 

ตัวชี้วัดในทุกระดับ ทบทวนตัวชี้วัดระดับองค์กร (ภาพ 4.1-2) สร้างและหรือทบทวนกระบวนงาน  

การบริหารงบประมาณ แสวงหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 

Corporate Data Sharing & 
Management 

ความสามารถขององค์การในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเทคโนโลยีใช้เทคโนโลย ี
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการแข่งขัน  

บริหารความเสี่ยง จัดทําแผนความเสี่ยงและแผน BCP 

พัฒนานวัตกรรม สร้างกระบวนการพัฒนานวัตกรรรมบริการ 
การประกันคุณภาพ สร้างกระบวนการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ การเก็บข้อมูลที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่แท้จริง 
การจัดการความรู ้ สร้างกระบวนการจัดการความรู ้และคลังเก็บความรู้ที่เป็นระบบ สามารถค้นคว้าทบทวนได้ตลอดเวลา 
การประชาสัมพันธ ์ พัฒนารูปแบบ เพิ่มช่องทางใหม่การประขาสัมพันธ์และดําเนินการเชิงรุกในการสื่อสาร 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
ก. ข้อมูล และสารสนเทศ  
ก (1) คุณภาพ  

สํานักฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพข้อมูลสารสนเทศโดยการกําหนดผู้รับผิดชอบและวิธีทวนสอบใน
แต่ละระบบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีแม่นยํา ถูกต้องเช่ือถือได้ สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (ตาราง 4.2-1) รวมถึงมีการ
รวบรวมข้อร้องเรียนเพ่ือนําข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงบริการต่อไป 

ตาราง 4.2-1 วิธีการทวนสอบและทําให้มั่นใจในคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล วิธีการทวนสอบและทําให้มั่นใจในคุณภาพ 
ความถูกต้อง (Accuracy) กําหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งประเภททรัพยากรสารสนเทศได้ 2 ประเภท คือ  

1. ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบรูปเล่ม มีขั้นตอนนําเข้าข้อมูลดังนี้  
1.1 การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานการกําหนดเลขหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of 
Congress Classification: LC) และหัวเรื่องหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
1.2 จากนั้นลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การลงรายการมาตรฐานแบบ MARC21 ในโปรแกรม
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ http://www.opac.lib.su.ac.th ประกอบด้วยโมดูลทํางาน 6 โมดูล 
ได้แก่ 1) System 2) Administration Module 3) Acquisition Module 4) Cataloging Module 5) Serial Control Module 
6) Circulation Module 7) OPAC Module 
2. ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบดิจิทัล มีขั้นตอนนําเข้าข้อมูลดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลของทรัพยากรตามมาตรฐานเมทาดาตา (Metadata) ของ Dublin Core ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่นิยมใช้กับ
สําหรับคลังข้อมูลดิจิทัลในระดับชาติและระดับสากล เช่น คลังปัญญาของจุฬาฯ คลังดิจิทัลของมหาวิทยาลัย MIT เป็นต้น  
2.2 นําข้อมูลเข้าสู่ซอฟต์แวร์ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล Dspace ภายใต้ชื่อว่า “ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University Repository : SURE)” http://sure.su.ac.th  

เป็นตามวัตถุประสงค์ (Validity) ตรวจสอบเขตข้อมูล (Field) และตรรกะ (Logic) ประเมินความถี่ในการนําข้อมูลไปใช้ และประโยชน์ที่ได้รับตรงตามวัตถุประสงค ์
ความคงสภาพ (Integrity) 1. ใช้งาน Integrity Checking โดยใช้การเปรียบเทียบค่า Hash สําหรับข้อมูลทีจ่ัดเก็บข้อมูลประเภทรหัสผ่านในฐานข้อมูล 

2. ใช้งาน Version Control เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงและแสดงพัฒนาการของข้อมูล 
3. วางระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่ได้รับอนุญาต/บุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ของหอสมุดผ่านการใช้งาน VPN เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายภายนอกมศก. 
4. การใช้งานโปรโตคอลที่มีความมั่นคงปลอดภัย (HTTPS, FTPS) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
5. ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และการสํารองข้อมูล 

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 1. ข้อมูลในส่วนของทรัพยากรสารสนเทศจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยบรรณารักษ์ระดับชํานาญการ เพื่อให้
ข้อมูลสําหรบัให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. สํานักฯ ได้มีการลงทะเบียนระบบคลังปัญญา มศก. ในเว็บไซต์ https://duraspace.org/registry 
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมคลังดิจิทัลจากทั่วโลก เพื่อยืนยันการลงรายการทรัพยากรที่ได้มาตรฐานสากล โดยสามารถตรวจสอบการใช้
ระบบคลังดิจิทัล DSpace ได้ https://duraspace.org/registry/entry/8574/ 

การเข้าถึงได ้(Accessibility) การเลือกใช้ gateway ตัวใหม่ในป ี2564 OpenAthens เพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายขึ้นแทน VPN (7.1ก-6) 
คํานึงถึงกฎหมาย PDPA สําหรับการเก็บข้อมูลและการป้องกันชั้นในการเข้าถึงได้ของข้อมูล 

ความเป็นปัจจุบัน (Currency) กําหนดขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลเมื่อมีการปรับปรุงไปยังผู้บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ระบุวันที่ทําการปรับปรุง
ข้อมูล และกําหนดรอบการตรวจสอบก่อนถึงเวลานําไปใช ้
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4.2 (2) ความพร้อมใช้ 
สํานักฯ ยึดถือแนวทางท่ีว่าข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต้องสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลท่ีมีสิทธ์ิในการเข้าถึง

เม่ือใดก็ตามท่ีต้องการได้จากทุกท่ีและทุกเวลา คกก.นวัตกรรมจึงพยายามออกแบบความพร้อมใช้ของข้อมูลและทรัพยากร
ฯ โดยคํานึงถึงหลักความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User’s Friendly) ไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยมีการจําแนกกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ลูกค้า 2) สํานักฯ 3) ผู้ส่งมอบ, พันธมิตร, คู่ความร่วมมือ โดยสํานักฯ ทําการสํารวจและศึกษา
ความต้องการใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มท่ีครอบคลุมถึง ดังน้ี 1) เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน 3) ข้อมูลและสถิติการใช้งาน 4) สอบถามความต้องการในการใช้ข้อมูลโดยตรง 5) ปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือ
เรียนรู้การใช้ข้อมูล  และ 6) รูปแบบ ประเภท และวัตถุประสงค์ของข้อมูลท่ีใช้ประโยชน์ ข้อ 1-5 นํามาใช้ในการออกแบบ
ระบบบริหารข้อมูลท่ีตอบสนองความต้องการ ลดความซ้ําซ้อน สําหรับการกําหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการ
เข้าถึง รวมถึงนําข้อมูลสารสนเทศไปปรับปรุงระบบการให้บริการต่อไป (ตางราง 4.2-2) ปัจจุบัน สํานักฯ ใช้มาตรการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการภัยคุกคามต่อความพร้อมใช้ข้อมูล (Data Availability) ดังน้ี 1) พัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติการประจําวันให้อยู่ในระบบออนไลน์เพ่ือเปิดให้ผู้มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากทุกท่ีทุก
เวลา 2) ใช้งานเคร่ืองแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Server) ทําให้สามารถย้ายเคร่ืองทําการเม่ือระบบเครือข่ายมีปัญหาได้
ง่ายช่วยรักษาช่วงเวลาให้บริการ (System Uptime) อย่างมีประสิทธิภาพและสํารองข้อมูลได้ทุกวัน 3) มีการตรวจตรา
ระบบให้บริการสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ โดยพิจารณาสถานะการทํางานของระบบเพ่ือลดช่วงเวลาระบบล่ม (System 
Downtime) กับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบประวัติการนําเข้าข้อมูลได้ตลอดเวลา และ 4) ปรับปรุงรุ่น
และอุปกรณ์ท่ีใช้งานเพ่ือความมีเสถียรภาพของระบบโดยรวม 

ภาพ 4.2-2 ตัวอย่างการกําหนดปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อออกแบบข้อมูลและสารสนเทศให้มคีวามพร้อมใช้งาน 

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น – C1-C4, C6 
สํานักฯ – ผู้นําระดับสูง, หัวหน้าฝ่าย, บุคลากร (C5) 

พันธมิตร (P1-4) คู่ความร่วมมือ (CO1-CO5) – TCDC, ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรฯ, PULINET, PULINET 
PLUS, คณะวิชาต่าง ๆ ใน มศก., สํานักงานบริหารการวิจัยฯ, องค์กรวิชาชีพ: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ, หน่วยงานที่มีข้อตกลง MOU, บัณฑิตวิทยาลัย, เครือข่าย ThaiLIS, สป.อว.  

ประเภทข้อมูล นโยบาย/แผน/ทรัพยากร/กระบวนการ/ผลการดําเนินการ/การประเมินผล/อื่น ๆ 
วัตถุประสงค ์ บริหารจัดการ/การบริการ/การขอรับบริการ/อื่น ๆ 
สิทธิ์การเข้าถึง 1.บันทึก แก้ไข คัดลอก พิมพ์ ทําลาย 2.พิจารณา ตรวสอบ ให้ความเห็น 3.อ่านอย่างเดียว 4.ไม่มีสิทธิ ์

ช่องทาง ข้อมูลภายในเข้าถึงได้เฉพาะบุคคล – Hard copy/Soft file/Google drive 

ข้อมูลทั่วไปเข้าถึงได้จากทุกคน – Website/Facebook, IG, Youtube, Podcast, Tiktok, etc. 

รูปแบบข้อมูล Data – ตัวอักษร/ตัวเลข/ภาพ/เสียง/วิดีทัศน์/Drawing/บอร์ดเกม/อื่น ๆ 
Information – Diagram/Table/Chart/อื่น ๆ 

ช่วงเวลา ตลอดเวลา/รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน/รายไตรมาส/รายภาคการศึกษา/รายปีปฏิทิน/ 

รายปีงบประมาณ/ราย 5 ปี หรือมากกว่า 

4.2 ข. ความรู้ของสถาบัน 
4.2 ข (1) การจัดการความรู้  

สํานักฯ แต่งต้ังให้คกก.การจัดการความรู้ (KM) เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและวิธีการในการสร้างและจัดการ
องค์ความรู้ผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอนตาม ตาราง 4.2-3 ในปี 2564 ผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทํา
ฐานข้อมูล Knowledge Exchange (KX) เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และเป็นคลังกระบวนงานสําคัญของบุคลากรในสํานักฯ  

ตาราง 4.2-3 การจัดการความรู้ของสํานักฯ 
กระบวนการ KM (1-5 ขั้น) กลไกการเรียนรู้ระดับองค์กร การนําองค์ความรู้ไปใช ้
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1) บ่งชี้องค์ความรู้ที่สําคัญ 
2) รวบรวมองค์ความรู้ - จากบุคลากรในสํานักฯ หรือ  
- หาองค์ความรู้จากภายนอก 
3) พิจารณาวิธีการถ่ายทอด 
4) ต่อยอดสร้างนวัตกรรม 

5) ค้นหา Best Practice - มาจากผลการดําเนินงานที่เลิศ 

- การประชุม 
- การสัมมนา 
- การอบรม 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
- การศึกษาดูงาน 

- การถอดองค์ความรู ้

- การพัฒนางานประจํา ได้แก่ การ
จัดคู่มือ/Flowchart กระบวนงาน 

- สร้างพฤติกรรมใหม่ให้องค์กร 
- ส่งเสริมให้แสวงหาความรู้ใหม ่

- เรียนรู้ความเก่งจากองค์กรอื่น 

4.2. ข (2) วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ (3) 
การเรียนรู้ระดับองค์กคกก .การจัดการ
ความรู้ สํานักฯ มีวิธีการในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศสัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ระดับองค์กร โดยมีการพิจารณาเลือก
กระบวนการท่ีมีความสําคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือมาวิเคราะห์หา
แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ โดยแบ่งตามระบบงาน 

(ภาพ 4.2-1) โดยในปี 2564 ได้ดําเนินการ
ถอดองค์ความรู้จากบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ (7.5ข-22) เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทํางานซ่ึงเป็น
ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวของบุคคล (Tacit Knowledge) ให้ออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น ทักษะการ
เย็บก่ี (Thread Sewing) ซ่ึงเป็นทักษะพิเศษเฉพาะด้านแท้จริง คกก. KM จึงร่วมกันพิจารณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
รูปแบบใหม่ เช่น การทํา Podcast หรือสัมภาษณ์เชิงสารคดี  

หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 
5.1 ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  
5.1 ก (1) ความจําเป็นด้านขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
คณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักฯ กํากับดูแลความเหมาะสมของอัตรากําลัง มีการทบทวนภารกิจงาน ผล
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ขีดความสามารถและอัตรากําลัง รวมท้ังทักษะ สมรรถนะและกําลังคนท่ีมีอยู่ 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในและแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ การวางแผนและดําเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายของมศก. และบริหารงานภายในโดยรองฯ กลยุทธ์ฯ และคณะทํางานบริหาร
และพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นของหน่วยงานภายใน โดยทบทวนแผนอัตรากําลังทุกปี ตามขีด
ความสามารถท่ีจําเป็นของบุคลากร 1) วิเคราะห์และกําหนดขีดความสามารถท่ีจําเป็นของบุคลากรตาม ตาราง 5.1-1 

เพ่ือสนับสนุนงานยุทธศาสตร์ สํานักฯ 2) วิเคราะห์ Gap ความต้องการจําเป็นเพ่ือให้ทราบขีดความสามารถของบุคลากร 
3) นําผลการวิเคราะห์มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 4) ติดตามการดําเนินงานตามแผน 

และ 5) ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลมาพัฒนาปรับปรุงแผนในปีถัดไป 
ตาราง 5.1-1 ขีดความสามารถที่จําเป็นของบุคลากร 

       บุคลากรสายบริหาร การประเมิน ผลลัพธ ์
การบริหารงานโดยใช ้EdPEx 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินส่วนงานฯ ทุกป ี

ประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม 

ประเมินการรับรู้จรรยาบรรณ 

7.3ก-46 
7.4ก-48 
7.5ข-14 

บุคลากรสายสนับสนุน การประเมิน ผลลัพธ ์

1 

2

2.

3

3

ภาพ 4.2-1 การค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี และการเรียนรู้ระดับองค์กร 
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ความรู้เฉพาะตําแหน่งเป็นไปตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง ภายใต้ขอบเขตของคุณวุฒิ

เจาะจงตามความต้องการของหน่วยงาน

ภายใน เช่น บรรณารักษ์ นักคอมพิวเตอร ์

- ประเมินจากการสอบคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงาน โดยวัดจากความรู้ในสาขาวิชาที่

หน่วยงานภายในกําหนด โดยการสอบข้อเขียน ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ ์

- ประเมินโดยคกก.ประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน 

- ประเมินโดยคกก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 25 ครั้ง 

7.3ก-4 

ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน เช่นMicrosoft Office, 

Photoshop  

-ประเมินจากการสอบคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัตงิาน โดยวัดทักษะ IT ทั่วไป 

-ประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม 

-ประเมินโดย คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

 

ความรู้ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น 

การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ทาง

ศัพท์เทคนิคทางด้านบรรณารักษศาสตร์  

-ประเมินจากการสอบคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงาน โดยวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

-ประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม 

-ประเมินโดย คกก.ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

 

5.1 ก (2) บุคลากรใหม่ 
ในการรับสมัครบุคลากรใหม่ สํานักฯ จะกําหนดคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะหลักท่ีต้องการจากการวิเคราะห์

ความต้องการก่อนว่า 1) มีทักษะและคุณสมบัติเดียวกับบุคลากรท่ีเกษียณไป สามารถทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลงได้ หรือ 2) 

มีทักษะและคุณสมบัติท่ีสํานักฯ ยังขาดไป สามารถเข้ามา
เสริมกําลังให้สํานักฯ บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจได้ จากน้ัน สํานักฯ จึงจะประกาศรับสมัครอัตรา
ท่ีว่างลงออกสู่สาธารณะผ่านส่ือช่องทางหลักของสํานักฯ 
เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
ใหม่ตามข้อกําหนดของ มศก. เม่ือได้ผู้สมัครท่ีตรงตาม
คุณสมบัติท่ีต้องการแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการสอบ แบ่ง
ออกเป็นการสอบวัดระดับทักษะ ความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาชีพตามตําแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือ
ตรวจสอบสมรรถนะรวมถึงคุณลักษณะท่ีสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรได้ ผ่านการทํา Working Style & 

Personality (DISC) Test เพ่ือดูแนวโน้มลักษณะการทํางานว่าสามารถเข้ากันได้กับเพ่ือนร่วมงานหรือไม่อย่างไร ส่วนการ
สัมภาษณ์จะเป็นการสังเกตทัศนคติ เช่น การมีลักษณะการทํางานท่ีตรงกับค่านิยมและวัฒนธรรมของสํานักฯ มีจิตบริการ 
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้แบบความสัมพันธ์เสมือนการปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัว ส่วนเร่ืองคุณธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพจะมีข้อสอบชุดดังกล่าวให้ทําด้วย เลขานุการสํานักฯ และหัวหน้าหน่วยงานภายใน ร่วมกันรับผิดชอบกําหนด
วิธีการดูแลเพ่ือธํารงรักษาบุคลากรใหม่ด้วยกระบวนการดังต่อไปน้ี 1) การทําสัญญาจ้างผูกพันจนถึงเกษียณอายุ เม่ือ
ปฏิบัติงานครบ 1 ปี และมีผลการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานด้วยคะแนนระดับดีมากข้ึนไป 2) ปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่เพ่ือสร้างการรับรู้วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎระเบียบ จรรยาบรรณของบุคลากร สวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 3) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 4) ระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน 

5) กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและบุคลากร 6) 

เปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ และผู้บริหาร
ระดับสูง สํานักฯ ติดตามผล ส่วนเลขานุการสํานักฯ ร่วมกับคณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากร คอยติดตามและ
ทบทวนกระบวนการ เพ่ือดูอัตราการเปล่ียนงาน (Turnover Rate) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของบุคลากรใหม่ต่อไป 

5.1 ก (3) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 

ภาพ 5.1-1 กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ 
5.1-2 กระบวนการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุบุคลากรใหม่ 

ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
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สํานักฯ มีการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังในปัจจุบันแยกเป็นแต่ละประเภทและอัตรากําลังท่ีจะเกษียณอายุราชการใน
อนาคต เพ่ือวางแผนสรรหาบุคลากรทดแทน รวมถึงการปรับภาระงานให้มีความเหมาะสมพร้อมรับต่อสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงด้านบุคลากรท่ีลดลง เช่น การจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) มาดําเนินงานในกรณีท่ีเกิดการลดจํานวน
บุคลากรหรือว่าจ้างผู้ท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางมาปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักฯ มีการฝึกอบรมความรู้ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือให้บุคลากรทันต่อเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการให้บุคลากรจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอเน่ืองจากความรู้
ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาบุคลากรจําเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
5.1 ก (4) การทํางานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 

สํานักฯ กําหนด ภาระหน้าท่ี (Job description) ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งในทุกระดับ
ตามโครงสร้างองค์กร มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPI) และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ขับเคล่ือนภารกิจให้บรรลุผล และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ซ่ึงส่งผลต่อการเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยคกก. KPI ท่ี
แต่งต้ังจากสํานัก มีคกก.ประจําสํานักฯ เป็นคกก.บริหารระดับนโยบาย กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ จะมีวงรอบการประชุมเป็น 

ทป.ประจําเดือน นอกจากน้ียังมีการแต่งต้ังคกก. ชุดต่าง ๆ ได้แก่ คกก. จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ คกก. บริหารความ
เส่ียง คกก. การจัดการความรู้ คกก. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักฯ โดยท่ี
กรรมการแต่ละชุดจะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ หัวหน้างาน โดยมีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานร่วมเป็น
กรรมการด้วย คณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ มีหน้าท่ีกํากับติดตามการดําเนินการ วิเคราะห์ ทบทวนปรับปรุงและรายงานผล
ต่อกลุ่มผู้บริหารสํานักฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้องในทป.ประจําเดือน ทุกเดือน หน่วยงานภายในสํานักฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การทุกปีงบประมาณเพ่ือให้สอดรับยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร 
5.1 ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 
5.1 ข (1) สภาวะแวดล้อมของการทํางาน 

สํานักฯ ได้จัดพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการทํางาน เพ่ือสร้างสุขภาวะ ความม่ันคงและความสะดวกใน
การทํางานของบุคลากร ตามตาราง 5.1-1 ดังน้ี 1) รับฟังเสียงจากบุคลากรและมอบหมายให้คณะทํางานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประเมินความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อสํานักฯ ทุกปี มีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน 2) คณะทํางานฯ นําผลการประเมินมาวิเคราะห์และนําเสนอผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ 
เพ่ือพิจารณากําหนดนโยบายในการสร้างเสริมและปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้เกิดสุขภาวะท่ีดี ปลอดภัยและสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 3) คณะทํางานฯ ติดตามผลการดําเนินงาน และนํามาวิเคราะห์ทบทวนและปรับปรุง จากผลสํารวจความ
คิดเห็น เร่ือง ความผูกพันต่อองค์กรและความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักฯ ประจําปีการศึกษา 2564 พบว่า
ภาพรวมบุคลากรมีความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานอยู่ในระดับมากด้วยค่าคะแนน 3.58 (7.3 ก-27) 

ตาราง 5.1-1 ตัวอย่างการจัดการด้านสภาวะ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ด้าน การดําเนินงาน       วัตถุประสงค ์      ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์

สุขภาวะ - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการตรวจสุขภาพประจําทุกป ี

- จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว 

- จัดหาเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องทํางานบุคลากร 

- จัดหานักจิตวิทยามาให้ความรู้ในการดูแลใจให้กับบุคลากรวนัสัมมนา 

เพื่อเสริมสร้างสุข

ภาวะส่วนบุคคล 

ทั้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใจที่ด ี

ผู้นําระดับสูง 

หัวหน้าหน่วยงาน

ภายในและ

สํานักงานสํานักฯ 

7.3 ก-8 ถึง ก-9 
7.3 ก-18 
7.3 ก-21 
7.3 ก-27 

ความปลอดภัย -ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 

-ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย อบรมการใช้อุปกรณ์ดับไฟและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟ 

เพื่อสร้างความ

ปลอดภัยในการ

ทํางาน 

สํานักงานสํานักฯ 

คกก.บริหารความ

เสี่ยง 

7.1ข-26 ถึง ข-30 
7.3 ก-6 

7.3 ก-19 ถึง ก-20 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ1คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป?นเลิศ ปAการศึกษา 2564 สำนักหอสมุดกลาง          - 40 - 
 

ความสะดวกใน

การทํางาน 

- จัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชุดหูฟังและไมโครโฟน กล้องติดคอมพิวเตอร์สําหรับ

การประชุมออนไลน์ จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่สําหรับการประชุมออนไลน ์

- เตรียมการจัดซื้อระบบ RFID เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายหอสมุด 

เพื่อสร้างความ

สะดวกในการ

ทํางาน 

ผู้นําระดับสูงและ

หัวหน้าหน่วยงาน

ภายใน 

7.3ก-11 
 

การป้องกันโรค

ระบาด 

- กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  

- จัดให้บุคลากรรับวัคซีนและจัดเตรียมรถยนตร์ับวัคซีนนอกสถานที ่ 

- การทําธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (QR CODE) เพื่อลดการสัมผัส 

- จัดเตรียมชุดตรวจ ATK ให้กับบุคลากร 

- จัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสํานักฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 

เพื่อสร้างความ

ปลอดภัยในการ

ทํางาน 

ผู้นําระดับสูง 

หัวหน้าหน่วยงาน

ภายในและ

สํานักงานสํานักฯ 

 

7.1ข-27 
7.3 ก-6 
7.3 ก-19 
7.3 ก-27 

 

ความมั่นคง - การต่อสัญญาจ้างจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ ์

- สนับสนุนเงินนอกงบประมาณให้บุคลากรทําประกันภัยโรคโควิด-19 

เพื่อสร้างความ

ผูกพันของบุคลากร 

7.3ก-23 
7.1ข-35 ถึงข-38 

5.1 ข.บรรยากาศการทํางานของบุคลากร (Workforce Climate) 
5.1 ข (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์สําหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies) 

สํานักฯ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเป็น นอกเหนือจากสวัสดิการท่ีพึงได้ตามระเบียบของราชการ
และ มศก. ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ สํานักฯ ได้สนับสนุนเงินนอกงบประมาณในการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19 

ให้กับบุคลากรทุกคนตามท่ีแจ้งความประสงค์ มีการติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศในห้องทํางานเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของบุคลากร 
(7.3ก-2) 2) จัดงบประมาณสมทบสําหรับการพัฒนาบุคลากรกรณีท่ีไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เต็มจํานวนท่ีจ่ายจริงจาก
ราชการ (7.3ก-24) 3) กําหนดนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้ลงทะเบียนฝึกอบรมจากหน่วยงาน
ภายนอกราชการได้ (7.3ก-28), (7.3ก-46 ถึง ก-49) 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเรียนภาษาอังกฤษ (SPEEXX) 

ในระหว่างเวลางานได้  โดยให้สิทธ์ิหัวหน้างานพิจารณา (7.3ก-28) 5) มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ความผูกพันโดยการ
เสนอช่ือบุคลากรให้ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย ดีเด่นประจําปี (7.3ก-34) 
6) จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรท่ีเกษียณอายุฯ เพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีได้ปฏิบัติงานให้สํานักฯ (7.3ก-24) 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
5.2 ก (1) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน 
 คณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักฯ และคกก. การประกันคุณภาพการศึกษาสํานักฯ นําโดยรองฯ 
กลยุทธ์ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพันของบุคลากรในองค์กรโดยนําข้อมูลบางส่วนจากแบบสอบถาม
ความผูกพันบุคลากรของ มศก.มาประยุกต์ใช้ประเมินความผูกพันบุคลากร โดยเร่ิมจากการสํารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มก่อนเป็นลําดับแรก (บุคลากร สํานักฯ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสายสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพ และกลุ่ม
บริหาร) เพ่ือศึกษาว่าบุคลากรในแต่ละกลุ่มวิชาชีพน้ันให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีขับเคล่ือนความผูกพันตัวใดก่อน ผล
สํารวจพบว่าประเด็นท่ีมีความสําคัญกับปัจจัยความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มแตกต่างกันจริง โดยท่ีทุกกลุ่มให้
ความสําคัญกับ 1) ความสุขในการทํางานและความสัมพันธ์ มาเป็นลําดับแรก ส่วนปัจจัยความผูกพันลําดับอ่ืน ๆ เป็นไป
ตาม ตาราง P.1-3.4 ส่วนผลลัพธ์ในหัวข้อน้ีจะปรากฏอยู่ท่ี 7.3ก-22 ถึง ก-38 

5.2 ก (2) การประเมินความผูกพัน  
คกก. การประกันคุณภาพการศึกษา นําโดยรองฯ กลยุทธ์ฯ ได้จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นผ่านช่องทาง

ออนไลน์ (ใช้ระดับคะแนนเต็ม 5) เร่ือง ความผูกพันต่องค์กรและความสุขในการทํางานของบุคลากรสํานักฯ มศก. 

ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2564 อ้างอิงคําถามบางส่วนจากแบบสอบถามความผูกพันของมศก. โดยคกก. การประกัน
คุณภาพการศึกษานํามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสํานักฯ ปัจจัยความผูกพันของสํานักฯ ประกอบด้วย 8 ด้าน (ตาราง 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ1คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป?นเลิศ ปAการศึกษา 2564 สำนักหอสมุดกลาง          - 41 - 
 

P.1-3.4) ในปีการศึกษา 2564 คกก. การประกันคุณภาพการศึกษาทบทวนและปรับวิธีการประเมินความผูกพันโดยใช้ 

Net Promoter Score (NPS) มีระดับคะแนนเต็ม 10 สํานักฯ พบว่า บุคลากรร้อยละ 66.15 (ระดับมาก) ดังน้ัน ปัจจัย
ความผูกพันของบุคลากรอยู่ในระดับมาก อาจหมายถึงการมีแนวโน้มในการเปล่ียนงานต่ําด้วย (7.3ก-39) 
5.2 ข. วัฒนธรรมองค์กร 

จากมติท่ีประชุมบุคลากรของสํานักฯ มีความเห็นชอบร่วมกันท่ีจะกําหนดวัฒนธรรมองค์กรของสํานัก ดังน้ี 

“ความสัมพันธ์แบบครอบครัวและความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ (Family and Professional Relation)” หมายถึง บุคลากรใน
สํานักฯ พร้อมร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกัน เห็นอกเห็นใจกันประดุจพ่ีน้องหรือคนในครอบครัวเดียวกัน ให้อภัยซ่ึงกันและกัน 

ในส่วนของการทํางานก็สามารถพากันบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ โดยบุคลากรได้ลงมติเป็นคําตอบเดิมน้ีต้ังแต่ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นมา อน่ึง สํานักฯ มีวิธีในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการทํางานท่ีให้ผลการ
ดําเนินการท่ีดี และบุคลากรมีความผูกพันในการทํางาน ดังน้ี 1) ด้านการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีดี (7.3ก-13, 7.3ก-17, 7.4ก-5) 2) ด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ผู้บริหารระดับสูง สํานักฯ กําหนดพบปะบุคลากรด้วยตนเองตามวิทยาเขตต่าง ๆ อย่างน้อยทุกภาคการศึกษา เพ่ือส่ือสาร
ถึงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และรับฟังปัญหาจากการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยแก้ไข โดยมีบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
เหมือนบุคคลในครอบครัว หรือการประชุมหารือผ่านทางออนไลน์เม่ือมีเหตุเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 

นอกจากน้ี บุคลากรทุกกลุ่มยังใช้ช่องทางพูดคุยผ่านไลน์กลุ่มของสํานักฯ ได้ (Borderless) แม้ว่าจะมีท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี 3 

วิทยาเขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีก็ตาม (7.3ก-7, 7.4ก-4) 3) ด้านการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผอ. มีนโยบายในการปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพของสํานักฯ วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และเสนอคําขอต้ังเบิกงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ.2566 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีทาง
กายภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ของนักศึกษา รวมถึงปรับสภาพภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(7.3ก-27) 4) ด้านการมอบอํานาจในการตัดสินใจ ผอ. มอบหมายให้หัวหน้าฝ่าย และเลขานุการสํานักฯ เป็นอิสระในการ
บริหารจัดการงานได้เองภายในหน่วยงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการประเมินผลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) (7.3ก-13, ก-15 ถึง ก-16, ก-26, ก-29) 
5.2 ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
5.2 ค (1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 

ผอ. มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดท่ีมศก.มอบหมายไปยังหัวหน้าฝ่ายและเลขานุการสํานักฯ ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของ
กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ จึงกําหนดให้บุคลากรจัดทําตัวช้ีวัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเห็นภาพรอยต่อของการ
ทํางานของตนและการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร (7.3ก-10) ซ่ึงมีรายละเอียด 2 ส่วนสําคัญ คือ 1.ปัจจัยวัดผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน มีรายละเอียดย่อยประกอบด้วย 1) แผนยุทธศาสตร์สํานักฯ 2) งานรับผิดชอบหลัก และ 3) งานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย และ 2.การประเมินสมรรถนะหรือการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านความสามารถหรือสมรรถนะ 
(Competency) รายละเอียดย่อยประกอบด้วย 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2) สมรรถนะการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) สําหรับหัวหน้างาน และ 3) สมรรถนะตามตําแหน่ง (Functional Competency) พร้อมกัน
น้ี กลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ กําหนดให้บุคลากรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยท่ีบุคลากรสามารถกําหนด
หัวข้อในการพัฒนาของตนเองร่วมกับหัวหน้างานได้ เม่ือถึงกําหนดเวลาบุคลากรจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานท้ัง KPI 

และ IDP เสนอต่อหัวหน้างานตามลําดับ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน และมศก.มีการประกาศยก
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ย่องบุคลากรท่ีมีผลการประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก ส่วนสํานักฯ กําลังจะจัดทํากิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ท่ีมีผลปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือเชิญบุคลากรมาแบ่งปันเกร็ดความรู้จากการพัฒนางาน IDP ของตน 

ตาราง 5.2-1 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ 
ขั้นตอน การดําเนินการ 

1.นําหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัต ิ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสํานักฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างานและตัวแทนบุคลากร ร่วมเป็นกรรมการ

ประเมิน รวมถึงแจ้งบุคลากรรับทราบหลักเกณฑ ์

2.การประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI 

รายบุคคล (2 รอบต่อปี) 

-บุคลากรรายงานผลการประเมินตาม KPI ต่อหัวหน้างาน 

-คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 

-นําเสนอผลการประเมินของบุคลากรต่อผู้นําระดับสูง  

-คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

เสนอชื่อบุคลากรเลื่อนขั้นเงินเดือนไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร 

-แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ  

3.การให้ค่าตอบแทน และการยกย่องชมเชย เวียนแจ้งประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ได้รับการประเมินดีเด่น-ดีมาก (7.3 ก-34) 

5.2 ค (2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  
สํานักฯ และคณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากร วางกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรไว้ ดังน้ี 

พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (KPIs) รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ Gap ความต้องการ
จําเป็นของขีดความสามารถ 2) ความถ่ีของเร่ืองท่ีบุคลากรต้องการพัฒนาและฝึกอบรมจากแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยเปิดกว้างสําหรับวิธีการพัฒนาท่ีมีความหลากหลาย เช่น การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเป็นพ่ีเล้ียง การมอบหมายงาน การฝึกอบรม 4) มีการกําหนดให้บุคลากรจัดทํา IDP และกําหนดค่าน้ําหนัก ร้อยละ 
10 ของ KPI 5) สํานักฯ  ติดตามประสิทธิผลของการพัฒนา 2คร้ัง/ปี และนําผลวิเคราะห์เสนอมหาวิทยาลัย (7.3ก-44) 
นอกจากน้ี คณะทํางานฯ ได้วางแผนท่ีจะดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในปีงบประมาณถัดไปโดยแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ดังน้ี 1) กลุ่ม Succession Plan 2) กลุ่ม Talent Pool และ 3) กลุ่ม Voluntary Group  

ในปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา ทป.ประจําเดือน สํานักฯ ได้พิจารณานํานักจิตวิทยาองค์กรมาให้ความรู้เร่ือง
เทคนิคการทํางานร่วมกัน หลังจากต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเส่ียงต่าง ๆ ความกดดันท่ีจะต้อง
ให้บริการ หรือตอบคําถาม ความไม่พึงพอใจของลูกค้าอยู่เป็นประจํา ทป. จึงพิจารณาเลือกหัวข้อ เร่ือง “I know, You 

know… ทํางานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข” เพ่ือให้บุคลากรของสํานักฯ ทุกคนได้รับความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานและชีวิตประจําวัน (Multiple Skills) ต่อไปได้ (7.3ก-8 ถึง ก-9) 
5.3 ค (3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  

สํานักฯ มีการกําหนดให้โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรมีการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลังการอบรม 
เพ่ือวัดการนําความรู้ความเข้าใจท่ีได้ไปประยุกต์ใช้งานจนเกิดเป็นทักษะหรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (7.3ก-42 ถึง ก-
43, 7.3ก-49 ถึง ก-50) หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานสามารถสังเกตและสอบถามผู้ปฏิบัติงานถึงประโยชน์หลังจากการอบรม
ต่าง ๆ แลกเปล่ียนองค์ความรู้และข้อปฏิบัติท่ีดีร่วมกัน และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานสามารถรายงานกลับมาท่ีสํานักฯ เพ่ือ
ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกรอบการประเมิน 2 คร้ังต่อปี (7.3ก-44) 
5.3 ค (4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

สํานักฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยยึดตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด มีการวางกลไกการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ คณะทํางานบริหารและพัฒนาบุคลากร เป็น
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ภาพ 6.1-1 ตัวอย่างการออกแบบการจัดการกระบวนการ 
 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดกลุ่มบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการข้ึนสู่ตําแหน่งต่าง ๆ เช่น ตําแหน่งบริหาร 
(7.3ก-47) ตําแหน่งหัวหน้างาน ตําแหน่งงานกลุ่มวิชาชีพ (7.3ก-48) ฯลฯ 2) กําหนดเป้าหมายให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นต่อภารกิจของสํานักฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมท้ัง
รูปแบบ Online และ On-site 3) จัดทําแผนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานสําหรับบุคลากร (ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทประจํา) ท่ีเช่ือมโยงกับ KPI (ระดับดีข้ึนไป) (7.3ก-4) โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําผลงานย่ืนขอเล่ือนระดับตําแหน่งท่ีสูงข้ึน (7.3ก-5) 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้เปิดคัดเลือกปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ีได้จัดข้อมูลทํากรอบเวลาท่ีจะสามารถย่ืนขอกําหนดระดับ
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึนเตรียมไว้เพ่ือให้บุคลากรรับทราบและมีเวลาเตรียมตัว สํานักฯ ได้มีการประเมินค่างานโดยคกก.ประจํา
สํานักฯ ในการขอเสนอกําหนดกรอบตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญสําหรับบุคลากรต่อไป  

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 
6.1 ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืนๆ และกระบวนการ 
6.1 ก (1) การจัดทําข้อกําหนดของการบริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืนๆ และกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

สํานักฯ มีกระบวนการทํางานหลักท่ีสนับสนุนพันธกิจในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย อยู่ 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการบริการทรัพยากรสารสนเทศ และ 2) กระบวนการสนับสนุน
การศึกษา วิจัยและการค้นคว้า กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด้านการเงินและพัสดุ กระบวนการ
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ รวมท้ังมีกระบวนการการบริหารจัดการ ได้แก่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการ
ประเมินและรับฟังเสียงลูกค้า KM และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดตามแนวทางของ SIPOC Model  

6.1 ก (2) กระบวนทํางานหลักท่ีสําคัญ 
  สํานักฯ มีกระบวนการทํางานหลักท่ีสําคัญตาม
พันธกิจของสํานักฯ สอดคล้องกับมาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยระบบงาน 2 

กระบวนการ คือ 1) การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 2) 

การสนับสนุนการศึกษา วิจัยและค้นคว้า และการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ของ
วิสัยทัศน์ โดยมี Keyword ในเป้าประสงค์กลยุทธ์คือ 1) Borderless 2) Creative และ 3) ได้มาตรฐานระดับชาติและ
ระดับสากล (ตาราง P1.1) ข้อกําหนดของแต่ละกระบวนการและตัวอย่างกระบวนการสนับสนุนเป็นไปตามตาราง 6.1-2 

และ 6.1-4  
ตาราง 6.1-2 ตัวอย่างกระบวนการทํางานหลักและข้อกําหนดที่สําคัญ 

กระบวนการทํางาน

หลัก ข้อกําหนดท่ีสําคัญ การพัฒนากระบวนการ ตัวช้ีวัด 
กระบวนงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1) การบริการ
ทรัพยากร

- มาตรฐานการลงรายการท่ีเป็น
มาตรฐานห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของรายการในฐานข้อมูล 

- ร้อยละของข้อมูลท่ีลงรายการ
ถูกต้องได้มาตรฐาน 

-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศของ

หอสมุด 

- งานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
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สารสนเทศประเภท

ต่างๆ  
- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตรงกับความต้องการ ด้วยการ
เช่ือมโยงหลักสูตรการเรียนการ

สอนกับทรัพยากรฯ ท่ีจัดหา 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี
สอดคล้องกับหลกสูตร 

- ร้อยละของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีมีการใช้หลังการ

จัดซ้ือ 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเข้า
ใช้งานฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

- งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ
ในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 

- มีระบบเสนอซ้ือให้แก่ผู้รับบริการ 
โดยสามารถส่ังซ้ือได้ทุกกลุ่ม (C1-
C5) 

-ร้อยละของจํานวนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีจัดหาท่ีสอดคล้อง

กับหลักสูตรั 

- เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้
สะดวก รวดเร็ว 

- พัฒนาประสิทธิภาพช่องทางใน
การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

-จํานวนการใช้งาน/การเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ 

-เครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

-จัดประชุมทําข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายฯ   
 

-ข้อตกลงความร่วมมือฯ 

2) การสนับสนุน
การศึกษา วิจัยและ
การค้นคว้า 

- ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 

-จัดหาส่ือ/ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

-จํานวนส่ือการเรียนรู้ 
 

- ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 
- ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
- จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ  
  

- งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 
- งานอาคารสถานท่ี  - ออกแบบนวัตกรรมบริการใหม่

เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ามากข้ึน 
- กระบวนการ Design Thinking 
เพ่ือค้นหานวัตกรรมบริการท่ีเป็น

เลิศ 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

- ทิศทางการจัดการเรียนการ
สอนของคณะวิชา 

-ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการ -จํานวนผู้ใช้บริการ 

3) การให้บริการ
พ้ืนท่ีการเรียนรู้ท้ัง

ในรูปแบบของ On-
site และ Online 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีทางกายภาพ
เพ่ือให้ตอบโจทย์กับ Lifestyle 
ของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน 

- จัดการแสดงนิทรรศการภายใน
ห้องสมุด  
 

- การสํารวจความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละกลุ่มก่อนการ

ปรับปรุง 
- กิจกรรม/นิทรรศการท่ีจัด
ร่วมกันของหอสมุดกับ CO5 

- ร้อยละความพึงพอใจในการ
เข้าใช้พ้ืนท่ี 
- ประโยชน์ท่ีได้จากการเข้า
อบรมท่ีหอสมุดฯ จัดให้ 

ผอ. และฝ่ายหอสมุด 

6.1 ก (3) แนวคิดในการออกแบบ 
  สํานักฯ มีวิธีการในการออกแบบบริการหรือกระบวนการทํางานหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อกําหนด โดยคํานึงถึงพันธกิจและสมรรถนะหลัก และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสําคัญ โดยนํา SIPOC 

Model มาเป็นแนวคิดในการออกแบบกระบวนการทํางาน และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืนๆ ของสํานักฯ (ตาราง 6.1-4) 
และนําแนวคิดการขจัดความสูญเสีย 8 ประการซ่ึงจะเน้นการสร้างคุณค่าของสํานักฯ ตามท่ีลูกค้าต้องการ เพ่ือลดความ
สูญเปล่าท่ีไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยกําหนดกระบวนการท่ีเน้นการรับฟังเสียงของลูกค้ามาใช้ดําเนินการ 
โดยดําเนินการท้ังในกระบวนหลัก (ตาราง 6.1-3) และกระบวนการสนับสนุน (ตาราง 6.1-6) 

ตาราง 6.1-3 ตัวอย่างกิจกรรมลดความสูญเปล่าในประบวนการหลัก 
กระบวนการหลัก คุณค่าของกระบวนการ กิจกรรมลดความสูญเปล่า 

การบริการทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่างๆ 

- ทรัพยากรท่ีตรงกับความ
ต้องการลูกค้า 
- บริการท่ีเข้าถึงได้ 
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 

- การจัดซ้ือและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการผู้ใช้ 
- การพิจารณาจํานวนฉบับของหนังสือท่ีต้องการจัดซ้ือหากมีตัวเล่มให้บริการยืมในหอสมุด
วิทยาเขตอ่ืนๆ จะใช้บริการยืมระหว่างวิทยาเขตแทน 
- ระบบการตรวจสอบการยืมหนังสือทางไปรษณีย์ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบสถานะของหนังสือท่ีจัดส่งได้โดยตรง     
- การหนังสือท่ีเสนอซ้ือและมีความต้องการใช้งานด่วนได้ภายใน 1 วันทําการ 
-  การนํารับบการลงรายการ Metadata ท่ีเป็นมาตรฐานมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

การสนับสนุนการศึกษา 
วิจัยและการค้นคว้า 

- กิจกรรมตามความ
ต้องการของลูกค้า 

- การจัดบริการ/ ปรับปรุงคุณภาพบริการเป็นกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามท่ีผู้ใช้เสนอแนะใน
แบบประเมินความพึงพอใจ หรือช่องทางเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นลําดับแรก 
- การใช้เทคโนโลยี RFID เพ่ือมาเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท่ีรวดเร็ว ลดการรอคอย 
- บริการ one-stop-service ผู้ใช้สามารถติดต่อทุกบริการ ท้ังยืม-คืน รับหนังสือยืมระหว่าง
วิทยาเขต บริจาคหนังสือ จ่ายค่าปรับ จองห้องประชุม ตอบคําถามช่วยการค้นคว้า  

ตาราง 6.1-4 กระบวนการออกแบบและปรับปรุงบริการ 
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Stakeholder 
(ผู้มีส่วนได้เสีย) 

Input 
(ปัจจัยนําเข้า) 

Process 
(กระบวนการ/
ผู้รับผิดชอบ) 

Output 
(ช้ินงาน/บริการ) 

Customer 
(ผู้ใช้บริการ) 

ตัวช้ีวัด 

- ผู้บริหารทุกระดับ  
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ                                                                                 
- ผู้เสนอรายการ
หนังสือเพ่ือการส่ังซ้ือ 

- งบประมาณ 
- ระเบียบการเงินและพัสดุ 
-ร้านค้า/ตัวแทนจําหน่าย 
- รายช่ือหนังสือท่ีต้องการ
จัดซ้ือ 
- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

การจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ 
งานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- หนังสือท่ีจัดซ้ือ 
- ข้อมูลหนังสือ  
pre-cataloging 
 

- ผู้เสนอรายการ
หนังสือเพ่ือการ
ส่ังซ้ือ 
- ผู้ปฏิบัติงาน
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  

- ร้อยละของจํานวนหนังสือท่ี
มีการใช้หลังจากการจัดซ้ือใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
- งบประมาณจัดซ้ือ 

- ผู้บริหารทุกระดับ  
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศ            
                                                                      

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
- คู่มือการทํางาน 
 

กระบวนการวิเคราะห์

เลขหมู่และทํารายการ 
งานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 

- หนังสือท่ีผ่านการ
วิเคราะห์ 
2. ฐานข้อมูล
ระเบียนในคลัง 
ข้อมูล/ปัญญา 

1. ผู้ปฏิบัติ 
งานบริการ 
2. สารสนเทศ
ผู้ใช้บริการ 

- จํานวนระเบียนในคลังข้อมูล
และคลังปัญญาท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ผู้บริหารทุกระดับ 
- ผู้ใช้บริการ 
- เครือข่ายความ
ร่วมมือ                                          

- ทรัพยากรสารสนเทศ 
- เคร่ืองมือช่วยค้น 
- เครือข่ายความร่วมมือ  
- แหล่งสารสนเทศบน
อินเทอร์เน็ต                                          

งานบริการ  
งานบริการสารสนเทศ 

- คําตอบ 
- บริการ 

ผู้ใช้บริการ 
 

- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

-ผู้บริหารทุกระดับ 
- ผู้ใช้บริการ 
- ทีม Admin                                            

- Content 
- ส่ือสังคมออนไลน์ 

กระบวนการส่ือสาร

กับผู้ใช้บริการ 
งานประชาสัมพันธ์ 

- ส่ือในรูปแบบต่างๆ   ผู้ใช้บริการ - ประสิทธิภาพของช่อง
ทางการส่ือสาร 
- ภาพลักษณ์องค์กร 

-ผู้บริหารทุกระดับ 
- ฝ่ายหอสมุดทุกวิทยา
เขต 
- กลุ่มงานในสํานักงาน
สํานักฯ  
- ชุมชน 
- หน่วยงานพันธมิตร                                      

- นโยบายและเป้าหมาย
ด้านการบริการฃุมชน 
- ผลการศึกษาและความ
ต้องการบริการการวิชาการ 
- รายช่ือผู้เช่ียวชาญ/
วิทยากร - กลุ่มเป้าหมาย 
- คกก. / คณะทํางาน 

งานบริการวิชาการ 
หัวหน้าโครงการ 
 

- โครงการ/กิจกรรม
ท่ีจัด 
- หลักสูตรระยะยาว
และระยะส้ัน 

- ผู้ใช้บริการ 
- ชุมชน 
  
 

- จํานวนโครงการบริการชุมชน 
- จํานวนการจัด หลักสูตรระยะ
ส้ัน 
- ความพึงพอใจของการ
ให้บริการกิจกรรม/หลักสูตร
ระยะส้ัน 
- ประโยชน์ท่ีได้รับ 

- ผู้บริหารทุกระดับ 
- ฝ่ายหอสมุดทุกวิทยา
เขต 
- กลุ่มงานในสํานักงาน
สํานักฯ                                      

- งบประมาณ - ระบบ IT 
- ระเบียบการเงินและพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานยานพาหนะ 
- งานสารบรรณ - งาน
พัฒนาบุคลากร - แผน
บริหารความเส่ียง - การ
จัดการความรู้ - แผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กระบวนงานบริหาร

จัดการ 
งานบริหารทรัพยากร
องค์กร/งานนโยบาย
และนวัตกรรม 
 

- ผลการดําเนินงาน 
 
 

- ฝ่ายหอสมุดทุก
วิทยาเขต 
 
 

- ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

6.1 ข.การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
6.1 ข (1) การนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีสําคัญในการนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ และเป็นไปตามกระบวนการท่ีปรับตาม
ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า โดยมอบหมายตามภาระงานของบุคลากร และผู้นําระดับสูงมอบหมายให้หัวหน้า
ฝ่ายรับผิดชอบกํากับติดตาม เพ่ือให้มีการนํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ และกําหนดให้มีการวัดผลและรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัด เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สําหรับการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการจะใช้เคร่ืองมือ PDCA 
โดยผ่านการประชุมระดับหน่วยงาน และระดับสํานักฯ โดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําเดือน 
6.1 ข (2) กระบวนการสนับสนุน 

สํานักฯ มีกระบวนการสนับสนุนกระบวนการหลักโดยพิจารณากระบวนการท่ีจะส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 
กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการด้านการเงินและพัสดุ กระบวนการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ และ
กระบวนการสนับสนุนชุมชน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ กระบวนการประเมิน
และรับฟังเสียงลูกค้า กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการประกันคุณภาพ มา
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สนับสนุนกระบวนการทํางานหลักด้วย นอกจากน้ี สํานักฯ ยังมีวิธีการท่ีทําให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานประจําวันของ
กระบวนการสนับสนุน จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะมีการกําหนดตัวช้ีวัดกระบวนงาน และตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบ ดังตาราง 6.1-5 

ตาราง 6.1-5 กระบวนการออกแบบกระบวนการสนับสนุนและการบริหารจัดการ  
และตัวอย่างกิจกรรมการขจดัความสูญเสียในกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการ
สนับสนุน 

คุณค่าของกระบวนการ ตัวอย่างกิจกรรมการขจัดความสูญเสีย 8 
ประการ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สามารถสนับสนุนการบริการและ

การบริหารจัดการภายใน

หน่วยงานได้ 

- กําหนดผู้รับผิดชอบและระบบการตรวจสอบ 
เพ่ือให้มีความเสถียรและมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

-จํานวนการกู้คืนข้อมูล 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้
ข้อมูล 

งานนวัตกรรมและแผน 

กระบวนการด้าน

การเงินและพัสดุ 
วัสดุ/เคร่ืองมือตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

- การลดการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองหรือการสํารอง
วัสดุสํานักงานไว้จํานวนมาก (ยังไม่ต้องการใช้งาน
ในปัจจุบัน) 
- การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ 
เพ่ือความคงทนและใช้งานได้นาน 

 งานบริหารทรัพยากรองค์การ 

กระบวนการส่ือสาร

และประชาสัมพันธ์ 
ลดเวลา ลดภาระงานในการ
ตรวจสอบจากศูนย์กลาง ลด
ข้ันตอนในการทําซ้ําลง 

- การจัดคณะทํางานย่อยประกอบด้วยหัวหน้างาน
และทีมงานเพ่ือช่วยกันพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกต้องกันเองก่อนลงประกาศ แทนการส่ง
เข้าศูนย์กลางท่ีมีคิวรอตรวจจํานวนมาก (ลดเวลา) 
ทํางานได้เร็วข้ึน และลดการทําซ้ําได้ 

 งานบริหารทรัพยากรองค์การ 

กระบวนการ

สนับสนุนชุมชน 
ต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับ

ชุมชน ชุมชนได้ประโยชน์ ได้รับ
คุณค่าจากกิจกรรมท่ีจัด 

- การสํารวจหน่วยงาน/ชุมชน/ลูกค้า ก่อนการจัด
กิจกรรม/โครงการตามความต้องการของชุมชน  

จํานวนกิจกรรมโครงการท่ี

สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 

หน่วยงานต่างๆ ของสํานักฯ 

กระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์ 
ลดการทํางานแบบซ้ําซ้อน ลด
การทํางานแบบกะทันหัน เพ่ิม
ประสิทธิผลของงาน 

- จัดทําแผนกลยุทธ์และตารางการดําเนินงาน
ล่วงหน้า แทนการรับงานแบบกะทันหัน คู่ความ
ร่วมมือสามารถวางแผนและนํามาเสนอเพ่ือหารือ

ก่อนจัดได้ 

ร้อยละของตามตัวช้ีวัด ท่ี
บรรลุตามเป้าหมาย 

ผู้บริหารสํานักฯ 

กระบวนการ

ประเมินและรับฟัง

เสียงลูกค้า 

การจัดลําดับความสําคัญของ

กิจกรรม ลดการทํางานแบบ
ซ้ําซ้อน ลดเวลา ลดการ
คาดการณ์ เจาะกลุ่มตลาดได้
โดยตรง 

- จัดทํา Focus Group กับกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน เพ่ือเจาะตลาด และจัดกิจกรรรมท่ีตอบ
โจทย์ผู้ใช้บริการได้รวดเร็วกว่า 

-ความพึงพอใจของลูกค้า 
 
 
 

ผู้บริหารสํานักฯ 
หัวหน้าฝ่าย 
 

การจัดการความรู้ ลดข้ันตอนในการค้นหาเอกสาร 
ลดการทํางานซ้ําทุกคร้ังเม่ือ

หน่วยงานภายในร้องขอ 

- การสร้างระบบศูนย์กลางข้อมูลแบบ back office 
เพ่ือจัดเก็บและสร้างช่องทางเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีทุก

คนสามารถเข้าถึงได้ 

ร้อยละของนวัตกรรมท่ีได้จาก

องค์ความรู้ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ 

การบริการ

ทรัพยากรบุคคล  
เพ่ิมโอกาสการต่อยอดงานประจํา 
เพ่ิมทักษะ  ลงทุนกับบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ สร้างความผูกพัน 

- วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการแบ่งกลุ่ม 
Talent Pool, Succession Plan 
- มีการกําหนดคณะทํางาน/ คณะกรรมการ เพ่ือให้
มีการทํางานเป็นทีม 

- ผลการสํารวจความผูกผัน
ของบุคลากร 
- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 
- อัตราการลาออก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

การประกันคุณภาพ ประหยัดเวลา สะดวก มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- วางแผนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูล
เท่าท่ีจําเป็น 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์ 
คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 

 สํานักฯ มีการนําผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดกระบวนงานและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน มาวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาคุณภาพในท่ีประชุมของหน่วยงาน และหารือใน ทป.ประจําเดือน เพ่ือให้ผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดบริการปรับปรุงและสร้างบริการโดยนําความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เช่น การจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) (ภาพ 7.1ก-1) การ
บอกรับ OpenAthens เพ่ือแก้ปัญหาการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่าย VPN ของ มศก. การพิจารณาหา
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แนวทางในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus การเปิด-ขยายเวลาการให้บริการ การปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสําหรับ 
SH1 เร่ืองสิทธ์ิยืมและใช้ทรัพยากรหอสมุดฯ  
6.1 ค.การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 สํานักฯ มีข้ันตอนการจัดการเครือข่ายอุปทาน (ตาราง P.1-9) โดยมีวิธีการคัดเลือกท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ มศก.ว่าด้วย
เร่ืองพัสดุ มีการดําเนินการแต่งต้ัง คกก. ตรวจรับและประเมินผู้ส่งมอบ (ตาราง 6.1-6) 

ภาพ 6.1-6 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือของสํานักฯ 
เกณฑ์การคัดเลือก การประเมิน การกรอกข้อมูลในระบบ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ส่งมอบ (Supplier) 
การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น สํานักพิมพ์/บริษัทผู้ผลิต/
ตัวแทนจําหน่าย/บริษัท/ หา้งร้านที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
และไม่มีลักษณะต้องห้าม 

- ส่งมอบวัสดุการเรียนการสอนการวิจัย 
และการบริการวิชาการตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ตาม
กําหนดเวลา ความพร้อมใช้งานและการ
บริการหลังการขาย ที่ระบุไว้ในสัญญา  

- การกรอกข้อมูลผลการ
ประเมินในระบบ SU-ERP 
เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
ผู้ส่งมอบในด้านคุณภาพ ราคา 
และการบริการหลังการขาย 

กองคลังพิจารณา/ 
ผู้ปฏิบัติงานพัสด ุ
และการเงิน 

7.1ค.-31 
ถึง ค-32 

 
7.1ค.-31 
ถึง ค-32 

SP2 Outsource เช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย 
บริษัททําความสะอาดบริษัทดูแลรักษาลิฟท ์บริษัท
ขายวัสดุสิ้นเปลือง บริษัท/ ห้างร้านที่เข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อ/จัดจ้างต้องมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

- ส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อใหส้ํานักฯ 
สามารถดําเนินภารกิจประจําต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากมี
การผิดสัญญาให้ชําระค่าปรับได้ตามที่ลง
นามไว ้  

- การกรอกข้อมูลผลการ
ประเมินในระบบ SU-ERP 
เพื่อแจ้งข้อเสนอแนะถ้าหากผู้
ส่งมอบไม่ส่งงานตามกําหนด  

6.1 ง. การจัดการนวัตกรรม 
สํานักฯ มีวิธีในการดําเนินการกับโอกาสในการสร้างนวัตกรรม (SOp) ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจโดยเร่ิมจาก 1) 

พิจารณาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมผ่านโอกาสเชิงกลยุทธ์จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (ภาพ 2.1-1) 2) นําโอกาส
มาวิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินผลอย่างรอบด้าน 3) พิจารณาว่าควรเป็นนวัตกรรมหรือความเส่ียงท่ีน่าลงทุน 4) 
วางแผนกําหนดเป้าหมายและตัววัดผล 5) หารือในทป. ประจําเดือนเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจัดสรรทรัพยากร 6) 
ดําเนินการ 7) หากสําเร็จให้นําไปใช้งาน/บูรณาการเข้ากับกระบวนงาน 8) หากไม่สําเร็จให้พิจารณาทบทวนข้อผิดพลาด
หรือหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 9) ติดตามและประเมินผลนวัตกรรมเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และ/
หรือนําไปสู่การจัดการความรู้ของสํานักฯ ต่อไป ในปี 2564 การระบาดของเช้ือโควิด-19 ยังคงอยู่ สํานักฯ มีการจัดส่ง
หนังสือทางไปรษณีย์  การส่งหนังสือยืมระหว่างวิทยาเขต (ภาพ 7.5ข-3) และสนับสนุนการจัดบริการระบบออนไลน์ เช่น 
การชําระค่าปรับผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ นอกจากน้ี สํานักฯ ยังมีการแต่งต้ังคกก.นวัตกรรม เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การกําหนดความปลอดภัยต่าง ๆ บนเว็บไซต์ตัวใหม่ของสํานัก ฯ 
หรือแม้กระท่ังการจัดทําผังภาพเสมือนจริง Virtual Tour (7.5ข-24 ถึง ข-25) 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

สํานักฯ มีวิธีการในการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ การกําหนดตัววัดท่ี
สะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ เช่น คณะทํางาน PR จะคํานึงถึงทรัพยากรท่ีใช้ ระยะเวลา ความ
ผิดพลาดและการแก้ไขเพ่ือนํามาใช้ในการควบคุมประสิทธิภาพของกระบวนการในการ PR โดยใช้กลไก OKR เพ่ือความ
คล่องตัว ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ลดข้ันตอนการทํางานซ้ํา (7.1ข-12) มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานตามรอบการทบทวนโดยการเก็บข้อมูลสถิติการประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศ (7.1ข-10 ถึง ข-11)  
6.2 ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (7.2ข-21 ถึง ข-23) 

สํานักฯ ดําเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการให้บริการสารสนเทศบนหลักการ 
Confidentiality Integrity Availability: CIA  ในแต่ละองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 1) ด้าน Hardware 
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เคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการสารสนเทศเป็นแบบเคร่ืองเสมือน (Virtual Machine) สามารถเพ่ิมทรัพยากรสําหรับการ
ประมวลผลให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานได้ 2) ด้าน Software เคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการสารสนเทศและเคร่ือง
สํานักงานติดต้ังซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิท่ีเป็นรุ่นปัจจุบัน ใช้งานไฟร์วอลล์และระบบป้องกันมัลแวร์ มีกระบวนการยืนยันตัวตน 
(Authentication) และการให้สิทธ์ิ (Authorization) ในระดับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล ทําให้บุคคลท่ีไม่มีสิทธ์ิ ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบได้ และควบคุมการกระทํากับสารสนเทศตามท่ีบุคคลน้ันได้รับสิทธ์ิ เคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการ
สารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในระดับ Application เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกโจมตีโดยผู้ไม่หวังดี 
3) ด้าน Network ระบบเครือข่าย ใช้ระบบเครือข่ายท่ีให้บริการโดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีท่ีใช้แนวปฏิบัติตาม NIST 
Cyber Security Framework มีการใช้งานไฟร์วอลล์ และมีใช้งาน VPN เพ่ือปกป้องการใช้งานระบบเครือข่าย 4) ด้าน 
People ผู้ปฏิบัติงานทําการสํารองข้อมูลในการปฏิบัติงานบนระบบคลาวด์ของ Microsoft OneDrive เพ่ือป้องกันข้อมูล
สูญหายและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล มีกระบวนการยืนยันตัวตนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักฯ 
และผ่าน SU Net ของ มศก. เพ่ือใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ด้าน Data เคร่ืองแม่ข่ายท่ีให้บริการสารสนเทศ
สํารองข้อมูลทุกวันโดยสํานักดิจิทัลฯ เพ่ือกู้คืนข้อมูลกรณีระบบมีปัญหา มีการใช้งานโพรโทคอล HTTPS ท่ีความม่ันคง
ปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ท่ีให้บริการ โดยมีข้ันตอนในการรักษาความลับ (Confidentiality) ตามตาราง 6.2-1 

ตาราง 6.2-1 ข้ันตอนในการรักษาความลับของข้อมูลในโลกไซเบอร์ 
การรักษาความลับ 
(Confidentiality) 

1. กําหนดชั้นความลับและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ การกําหนดรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล การ
ยืนยันตัวบุคคล (Authentication) และการกําหนดสิทธิ ์(Authorization) ในการเข้าถึงเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับงานระบบฐานข้อมูล 
2. วางระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่ได้รับอนุญาต/บุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดผ่านการใช้งาน VPN เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายภายนอกมศก. 
3. การใช้งานโปรโตคอลที่มีความมั่นคงปลอดภัย (HTTPS, FTPS) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus และการสํารองข้อมูล 

6.2 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
6.2 (1) ความปลอดภัย 

สํานักฯ มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานของสํานักฯ มีระบบตรวจสอบและ
ยืนยันบุคคลบริเวณทางเข้าของหอสมุด มีระบบกล้องวงจรปิด ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีการให้บริการของหอสมุด มีเคร่ืองฟอก
อากาศติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีให้บริการและส่วนการทํางานของบุคลากร มีการตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ให้มีความปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สํานักฯ จัดทําเส้นทาง
หนีไฟ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น มีการจัดส่งบุคลากรเพ่ือเข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกับหน่วยงานกลาง
ของ มศก. และประสานงานบริษัทเพ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรม (7.2ข-25 ถึง ข-30) 
6.2 (2) ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สํานักฯ คณะกรรมการบริการบริหารความเส่ียง ได้จัดทํา (ร่าง) 
แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพ่ือเตรียมพร้อมรับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

และยังทําให้กระบวนการท่ีสําคัญ (Critical Business Process) ของสํานักฯ ท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนยังสามารถดําเนินการได้ (7.2ข-24) 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการท่ีตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ    

 
 
 
หมายเหตุ:  
ปีการศึกษา 2562 
- ปิดบริการ 19 มี.ค. – มิ.ย. 63 
ปีการศึกษา 2563 
- ปิดบริการ 21 ธ.ค. 63 – ก.พ. 64, และ 16 เม.ย. – 
30 มิ.ย. 64  
ปีการศึกษา 2564 
- ปิดบริการ ก.ค. 64 - พ.ย. 64 
- เปิดบริการ ธ.ค. 64 – มิ.ย.65 (ปิดบริการเฉพาะบาง
ช่วงท่ีพบผู้ติดเช้ือ) 

หมายเหตุ *ฐานข้อมูลฯ ท่ีบอกรับโดย สป.อว. 13 ฐาน (ไม่มีค่าใช้จ่ายอีก 3 ฐาน) และสํานักฯ บอกรับเพ่ิมอีก 2 ฐาน โสตฯ ท่ีจัดซ้ือ ได้แก่ DVD+ Board Game  
ภาพ 7.1ก-1 ผลลัพธ์สถิตกิารใช้ฐานข้อมูลแยกรายการ ปกีารศึกษา 2562-2564 

 
 
ด้านการบริการสารสนเทศ 
7.1ก-3 ผลลัพธ์สถิติผู้เข้าใช้บริการพ้ืนท่ีทางกายภาพและการยืมทรัพยากรฯ ปีการศึกษา 2562-2564 

รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลสรุป ปีการศึกษา 2564 ผลสรุป 
จํานวนผู้เข้าใช้บริการ (คร้ัง) 386,272 157,607 ลดลง 59.2 % 22,639 ลดลง 85.63 % 

สถิติการยืมทรัพยากรฯ (คร้ัง) 74,627 40,637 ลดลง 45.54 % 48,467 เพ่ิมข้ึน 19.2% 

7.1ก-4 ผลลัพธ์สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลท่ีสํานักฯ จัดหาและจัดซ้ือ ปีการศึกษา 2562-2564 
รายการ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 รวมสถิติ (ปี 62-64)  

สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลท้ังหมด (คร้ัง) 254,478 446,826 225,600 926,904 

สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลท่ีสป.อว.บอกรับ (คร้ัง) 254,175 446,356 184,604 885,135 

สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลท่ีสํานักฯ บอกรับ (คร้ัง) 303 470 40,996 41,769 

ACM IEL PQDT SpringLink Wos ACS EM92 EM
Academic

Search
Complete

ScienceDirect CASC
Applied

Science &
Technology

ASU (Free) AAC (Free) FSS (Free) LS ENS

ปีการศึกษา 2562 639 28,700 953 7,057 3,806 3,073 995 13,968 138,978 44,233 11,773 0 0 0 0
ปีการศึกษา 2563 11,273 85,721 5,727 38,884 23,401 15,266 7,653 53,122 95,224 48,639 10,700 16,787 10,737 12,548 10,674 0
 ปีการศึกษา 2564 3,750 37,603 2,684 27,212 1,368 2,511 1,754 1,587 15,684 31,684 14,848 6,216 9,440 10,904 9,384 7,975

0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000

สถิ
ติก
าร
ค้น
หา

สถิติการใช้ฐานข้อมูลที่สป.อว.บอกรับ

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

 ปีการศึกษา 
2564 

Jstor 0 0 40,660
มติชนออนไลน ์ 303 470 336

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

สถิติการใช้ฐานข้อมูลที่สํานักฯ บอกรับ

7.1 ผลลัพธ์ด้านการบริการท่ีตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ 
7.1ก-1 ด้านการจัดหาทรัพยากรฯ  

ประเภทของทรัพยากรฯ SUT SUS SUP 
ภาพรวมการจัดหา 

ทรัพยากรฯ โดยสํานักฯ 
จัดซ้ือให้ ได้รับบริจาค 

หนังสือไทย(ช่ือ/เล่ม) 287/303 1204/1211 249/250 1740/1764   3555/4176 
หนังสือ ตปท. (ช่ือ/เล่ม) 138/138 33/34 46/48 217/220   1185/1204 
โสตทัศนวัสดุ (รายการ) - - 15 15 - 
วารสารไทย (ช่ือ/ฉบับ) - 28/137 12/188 40/325   33/220 
วารสารตปท. (ช่ือ/ฉบับ) - 2/16 - 2/16   3/156 

E-book (ช่ือ) - 1 - 1  15 

7.1ก-2 ด้านการจัดซ้ือทรัพยากรฯ ตามความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนโดยตรง 
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ภาพรวมการจัดซ้ือ

ทรัพยากรฯ โดย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปี 64 ปี 63 
หนังสือไทย 
(ชื่อ/เล่ม)   20/20  32/32 135/142  12/12    -   -   -  62/66     - 15/17 12/25     -     -  78/80 366/394 1,974/1,214 
หนังสือตปท. 

(ชื่อ/เล่ม) 108/108  86/86  82/82 155/155    -  43/43  1/1   9/9   6/6   6/6 21/27 65/65  29/29 249/253 860/870 215/215 

โสตทัศนวัสดุ - - -      - -   - - -    - - - -        - - - - 

วารสารไทย 
(ชื่อ/ฉบับ)     -   1/6  5/44  2/14    -   -  -  -    -   -   -  3/48  1/12   6/48  18/172 14/69 
วารสารตปท. 
(ชื่อ/ฉบับ)    8/60   8/60   15/66 24/149    -   -  -  -    -    -    -  -     -    1/4  56/339 2/2 

E-book (ชื่อ)   2 2 3 3 10 1 57 3 1 6 4    32     7     87 218 13 
*ฐานข้อมูล - 18 ฐาน 15 ฐาน 

7.1ก-6 ผลลัพธ์ด้านการให้บริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ท่ี
ได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
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   ภาพ 7.1ก-2 ภาพตัวอย่างคลังข้อมลู/คลังปัญญา มศก 
               *การจําแนกหมวดหมู่ของเครือข่ายอุปทานเป็นไปตาม (ตาราง P.1-8) 
 

ด้านการให้บริการพ้ืนท่ีการเรียนรู้ทางกายภาพและพ้ืนท่ีออนไลน์แบบ Borderless 
7.1ก-7 ผลลัพธ์การขอใช้บริการพ้ืนท่ี เย่ียมชมและแนะนําบริการ 
ปีการศึกษา 2564 
ฝ่ายหอสมุดฯ จํานวนการให้บริการ (คร้ัง) ผู้ขอรับบริการ หน่วยงาน 
SUT   6 C1-C4, C6, 

P1, CO3 

โบราณฯ, มัณฑนศิลป์, ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา, คณะทํางานบริการสารนิเทศห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา, บุคลากรห้องสมุดศูนย์มานุษยฯ, TK Park 

SUS 3 C3, C6, CO2 นร.โครงการ วมว., นร.สาธิต มศก., สํานักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์   

SUP 3 C6 หอสมุด ม.กีฬาแห่งชาติ, ชุมพร, สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว จ.เพชรบุรี, ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7.1ก-8 ผลลัพธ์การขอใช้บริการพ้ืนท่ีเพ่ือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ (จัดนิทรรศการ/กิจกรรม) 
ปีการศึกษา 2564 
ฝ่ายหอสมุดฯ จํานวนการให้บริการ (คร้ัง) ผู้ขอรับบริการ หน่วยงาน 
SUT  5 C4, C6, CO5 อักษรฯ มัณฑนศิลป์, ค่าย VERNADOC, สถาปัตย์ฯ, จปภ. 

ตัวอย่างการขอเข้าใช้พ้ืนท่ีเพ่ือแสดงงานสร้างสรรค์: 
1. การจัดกิจกรรม Fashion in Library ของคณะมัณฑนศิลป์เพ่ือเดินแฟชัน แสดงผลงานของนักศึกษาและนิทรรศการหนังสือด้านแฟชัน 

2. การจัดนิทรรศการ "คาร์ล เคอห์ริง สายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย-เยอรมนี" ของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และคณะอักษรศาสตร์ 

3. กิจกรรมค่าย VERNADOC อบรมการบันทึกภาพด้วยวิธี VERNADOC การลงหมึกภาพอาคารโรงพิมพ์ บํารุงนุกูลกิจ ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ  
4. เสวนาวิชาการ HACCTA TALK เร่ือง "คนรุ่นใหม่กับการทํางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย" ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ 

7.1ก-9 ผลลัพธ์การขอใช้บริการพ้ืนท่ีถ่ายทํางานสร้างสรรค์หรือสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร 
ปีการศึกษา 2564 
ฝ่ายหอสมุดฯ จํานวนการให้บริการ (คร้ัง) ผู้ขอรับบริการ หน่วยงาน 
SUT  15 C4 - C6, SH1 ThaiPBS, NationTV, Page: Riety, Design Something, BACC, รายการวาไรต้ีส่ีภาค ททบ.5, 

Urban Creature, Page: อัตนัย, The Standard, นศ.คณะสถาปัตยฯ KMITL, โบราณฯ, งาน
ยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน, งานส่ือสารองค์กร สนง.อธิการบดี 

SUP 2 C1, C4 สัตวฯ, งานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
ตัวอย่างการขอเข้าใช้พ้ืนท่ีเพ่ือถ่ายทํางานสร้างสรรค์ หรือสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร ในประเด็นต่าง ๆ: 
1. ThaiPBS ถ่ายรายการ “โรงเรียนนานาช่าง” ตอน นักออกแบบแสง บันทึกภาพภายในและภายนอกอาคารหอสมุดฯ เร่ืองเทคนิคการจัดแสงภายในหอสมุดฯ 
2. งานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ถ่ายทํารายการ "SUSA Channel" EP.1 แวนเฮ้วซ่ิงพาเท่ียวศิลปากรเพชรบุรี 
3. นิตยสาร Design Something มาสัมภาษณ์ผอ. และเผยแพร่บทความบทเว็บไซต์เร่ืองพ้ืนท่ีการเรียนรู้ด้านออกแบบ ท่ีอยากให้ผู้คนเข้าถึงศิลปะได้ง่ายย่ิงข้ึน 

ตัวอย่างทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐาน กลุ่มลูกค้า 
1. SU Collection ชาติ ALL 

2. SURE สากล ALL 

3. คลังจม.เหตุ สากล ALL 

4. คลังอ.ศิลป์ สากล ALL 

5. คลังศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล สากล ALL 

6. Scopus สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 

7. ShutterStocks สากล C1-C5 

Website: W3C สากล ALL 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ/ 
ระบบจัดทําคลังข้อมูล 

มาตรฐาน กลุ่มลูกค้า 

1. Sierra สากล ALL 

2. RFID (SUT) สากล C1-C5 

3. ATOM สากล ALL 

4. DSpace สากล ALL 

เคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการวิจัย มาตรฐาน กลุ่มลูกค้า 

1. OpenAthens สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 

2. EndNote สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 

3. Turnitin สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 

4. อักขราวิสุทธ์ิ ชาติ C1-C2, C4-C5, P1-P4 

5. ISAD (G), Dublin Core สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 

6. MARC21, AACR2        สากล C1-C2, C4-C5, P1-P4 
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4. BACC ถ่ายทํารายการเสวนาเก่ียวกับอาจารย์ดํารง วงศ์อุปราชโดยมีวิทยากร 3 ท่านคือ ศ.เกียรติคุณ เจตนา นาควัชระ รศ. วินัย ผู้นําพล และ รศ. ดร. กฤษณา หงส์อุเทน 
5. บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จํากัด ขอใช้พ้ืนท่ีถ่ายทําวีดีโอสัมภาษณ์คุณสาธิต กาลวันตวานิช เร่ืองวิธีคิด และวิธีการทํางานตลอดหลายปีท่ีอยู่ในวงการโฆษณาของเมืองไทย 

ด้านการให้บริการพ้ืนท่ีแก่ชุมชน และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม 
7.1ก-10 ผลลัพธ์ด้านการจัดโครงการระยะส้ันเพ่ือชุมชน กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

ระดับการใช้ประโยชน์/ 

ความเข้าใจหลังเข้าร่วม 

ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 

1. SUS Library Talks : พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  C4, C5 > 3.51 4.41 4.69 

2. SUT Design Thinking : การคิดเชิงออกแบบเพ่ือการเรียนแบบไร้ขอบเขต C1, C2, C5 > 3.51 4.47 4.41 

3. SUP Library Talks : Happy money วิกฤตน้ีเราต้องรอด C1, C5, C6 > 3.51 4.89 4.45 

4. SUT โครงการค่าย VERNADOC 2022 - งานสำรวจรังวัดสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน C1, C6, SH1  4 4.61 4.66 

7.1ก-11 ผลลัพธ์ด้านการจัดโครงการสนับสนุนชุมชน กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

ระดับการใช้ประโยชน์/ 

ความเข้าใจหลังเข้าร่วม 
ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม โครงการสนับสนุนชุมชน 

1. SUP : โครงการห้องสมุดเพ่ือน้องยุวบรรณารักษ์ท่ีโรงเรียนนายาง จ.เพชรบุรี C3, C6 > 4 4.45 4.86 

2. SUT : โครงการบรรยายและนิทรรศการ The memoirs of Prof. Silpa Bhirasri   ALL > 3.65 4.52 4.65 

3. SUP : กิจกรรมปันปันกันอ่าน มอบหนังสือบริจาคให้หน่วยบริการสารสนเทศในจ.เพชรบุรี 

8 แห่ง เช่น โรงพยาบาล เรือนจำ ห้องสมุดประชาชน ม.ราชภัฎเพชรบุรี 

C1-C6, CO2, 

CO5  

1 

กิจกรรม 

N/A N/A 

7.1ก-12 ผลลัพธ์ด้านการจัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ค่า

เป้าหมาย 

ระดับการใช้ประโยชน์/ 

ความเข้าใจหลังเข้าร่วม 
ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม โครงการท่ีนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการ/สร้างคลังข้อมูล 

1. SUT : การบรรยายวิชาการเร่ืองการจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (Open Source Software) C5, C6 > 3.7 3.92 4.00 

2. SUT : ความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลังปัญญา SURE : SU Society's Pride & Awards ALL 95% 100 100 

3. SUT : โครงการพัฒนาคลังข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ALL > 3.51 4.45 4.29 

4. SUT : โครงการพัฒนาคลังข้อมูล ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล  ALL 25% (โครงการ 2 ปี) อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5. SUT : โครงการจัดทำ Virtual Tour หนังสือทรงคุณค่า อาคารปวศ.มศก. ท้ังหมด 4 งาน ALL > 3.51 4.46 4.51 

7.1ข ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 
7.1ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ปี 63-67 

เป้าหมาย 
ปี 64 

 ผลลัพธ์ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

1 ร้อยละของจำนวนทรัพยากรฯ ท่ีมีการใช้หลังการจัดซ้ือในปีงบฯ ท่ีผ่านมา  ≥87.5 ≥75 71.61 73.41 74.85 

2 จำนวนระเบียนในคลังข้อมูลและคลังปัญญาท่ีเพ่ิมข้ึน  600  450  906 3,630 3,857 

3 จำนวนการเข้าถึงคลังข้อมูลและคลังปัญญา (เพ่ิมข้ึน)  

 

6000  4,500  14,035  

N/A 

1,602,179 คร้ัง 

(454.7%) 

1,895,018 คร้ัง 

(11.8%) 

4 สถิติจํานวนผู้ขอใช้บริการยืม-คืนหนังสือทางไปรษณีย์ (คร้ัง) 
*ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

- - 1,049 1,463 

เพ่ิมข้ึน 39.46 % 

3,497 

เพ่ิมข้ึน 139 % 

5 สถิติจํานวนหนังสือท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ (เล่ม) 
*ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

- - 5,312 4,817 

ลดลง 9.3 % 

23,668 

เพ่ิมข้ึน 391 % 

6 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรฯ ออนไลน์ (ThaiLis+SU) 

*ได้รับผลกระทบเร่ืองระบบ VPN ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

20 -  254,478 คร้ัง 
N/A 

446,826 คร้ัง 
(75.58%) 

225,600 คร้ัง 
(49.5%) 

7 จำนวนการพัฒนา/ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ทางกายภาพ  

- จัดมุม Creative Corner เพ่ือจัดแสดงและหมุนเวียนหนังสือท่ีมีออกบริการ 

- ปรับปรุงช้ัน Smart Library (Smart Bookshelves/Smart Corners)  

5 1  1 3 2 

8 ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้ทางกายภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

*ได้รับผลกระทบเร่ืองการปิดให้บริการช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

1.5  1.5  430,492 คร้ัง 

N/A 

188,361 คร้ัง 

(-56.24%) 

17,658 คร้ัง 

(-90.6%) 

9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพ้ืนท่ีการเรียนรู้  ≥3.75  ≥3.60  4.01 4.04 4.39 

10 จำนวนการพัฒนาและการสร้างเน้ือหา Digital Content ท่ีคัดสรรแล้ว (เร่ือง) 47  6  16 4 18 

- คู่มือในการเข้าใช้งาน VPN เพ่ือใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ VDO 1 ช้ิน มีจํานวนการเข้าถึงของผู้ใช้ 746 คร้ัง  

11 ยอดเข้าถึงเน้ือหาท่ีเผยแพร่เป็นสาธารณธะบน Page: FB ท่ีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ)  1.5  1.5       N/A 

(26,580 คร้ัง) 
1.25 

(26,911 คร้ัง) 
4.2 

(113,321 คร้ัง) 

12 จำนวนการ Rework ในงานผลิตส่ือ PR หลังจัดทำทีมปรู๊ฟย่อย+หัวหน้าฝ่ายฯ - - - (ก่อน) >200 คร้ัง (หลัง) ลดลง 85% 

13 จำนวนระบบการส่ือสารท่ีเพ่ิมข้ึน (CreativeMatters)  5 1 1 1 4 

14 จำนวนเน้ือหาบทความและวิดีโอ Digital Content ท่ี CreativeMatters ผลิต   - > 5 ช้ิน เร่ิมปี 64 7 
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15 ยอดเข้าถึงเน้ือหาท่ีเผยแพร่เป็นสาธารณะบน Page: CreativeMatters (คร้ัง) - - เร่ิมปี 64 21,767 

16 จำนวนการจัดกิจกรรม/หลักสูตรระยะส้ัน  4  1  1 2 4 

17 ภาพรวมความพึงพอใจของการให้บริการกิจกรรม/หลักสูตรระยะส้ัน ≥3.70  ≥3.51  4.44 4.62 4.55 

18 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการชุมชน  10  2  6 2 15 

19 พัฒนาระบบคลังข้อมูลแบบ Harvest เพ่ือให้บริการแบบ One stop service    100 50 N/A 25 50 

20 มีระบบการจัดเก็บและแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีดี  100 75 N/A 50 50 

21 มีระบบพัฒนาบุคลากรและระบบการติดตามผล 100 100 98.88 100 100 

7.1ข (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
21 การถูกโจมตีททางไซเบอร์ท่ีได้รับการแก้ไข Service Availbility ของเครือข่าย 100 100 100 100 100 

22 การป้องกันจากระบบ Firewall และการเจาะข้อมูลภายในสำนักฯ 100 100 100 100 100 

23 ร้อยละการสูญหายของข้อมูล IT 100 100 100 100 100 

24 การจัดทำแผนความเส่ียงและ BCP 1 ฉบับ 1 N/A 1 1 

25 ร้อยละของจำนวนอุบัติเหตุในอาคารสังกัดสำนักฯ < 50 < 50 N/A 0 0 

26 ร้อยละของการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เช่น รปภ. CCTV 100 100 100 100 100 

27 จำนวนหน่วยงานของสำนักฯ ท่ีผ่านการอบรมความปลอดภัยอัคคีภัย  4 4 4 4 4 

28 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการอบรมมาตรฐานและความปลอดภัย (อัคคีภัย) 100 100 N/A 100 100 

29 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 80 80 N/A 100 87.8 

30 สํานักฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างเหมาะสม เต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.60 

7.1ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
31 ร้อยละของผู้ส่งมอบท่ีส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด (SP1, SP2) 0 0 0 0 0 

32 ร้อยละของการจ่ายเงินให้ผู้ส่งมอบตรงตามกำหนด 100 100 100 100 100 

33 ร้อยละของความสำเร็จในการประสานงานต่าง ๆ ของพันธมิตร (P1-P4) 100 100 100 100 100 

34 ร้อยละความสำเร็จของการประชุมและความร่วมมือท่ีจัดข้ึนกับ CO1 100 100 100 100 100 

35 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท่ีจัดข้ึนกับ CO2 100 100 100 100 100 

36 จำนวนหน่วยงาน / เครือข่ายความร่วมมือ ท้ังภายในและภายนอก   5 1 1 3 13 

37 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท่ีจัดข้ึนกับ CO3 100 100 100 100 100 

38 จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายหลังจากการทำ MOU (CO3)  N/A N/A 3 

1) PULINET 2) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ 3) TCDC 4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ  

39 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท่ีจัดข้ึนกับ CO4 100 100 100 100 100 

40 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือท่ีจัดข้ึนกับ CO5 100 100 100 100 100 

41 

 

จำนวนนิทรรศการ/กิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายหลังจากการประสานงานกับ CO5  N/A N/A 11 

1) Music in Library, สเน่หา - ดุริฯ 2) Memoirs of Silp Bhirasri - จปภ.  

3) CRM - โบราณฯ 4) Printery Awakening x BKK Design Week - 

สถาปัตย์ฯ 5) ค่าย VERNADOC - สถาปัตย์ฯ 6) เสวนาโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ - 

โบราณฯ สถาปัตย์ 7) Fashion in Library - มัณฑณศิลป์ 8) คาร์ล เดอห์ริง - 

อักษรฯ 9) สัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ - ICT 10) ปฐมนิเทศ - สโมฯ นศ.มศก.  

42 ร้อยละความพึงพอใจในการจัดโครงการ/กิจกรรม/นิทรรศการกับ CO5 > 3.51 > 3.51 N/A N/A > 4 

43 ร้อยละของ MOU ท่ีผ่านการประเมินและต่ออายุ 100 100 100 100 100 

44 จำนวนศิลปินแห่งชาติ CO5 ท่ีได้สัมภาษณ์และได้รับอนุญาตเผยแพร่ผ่านส่ือได้ - 3 - 3 3 

*การจําแนกหมวดหมู่ของเครือข่ายอุปทานเป็นไปตาม (ตาราง P.1-9)  
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
7.2 ก (1) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2ก-1 สถิติสมาชิกใน Line Official @SULIB 

ปีการศึกษา 2564 มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ผลสรุป 
จํานวนข้อความบรอดคาสต์ (คร้ัง) 14 11 7 13 N/A 45 

จํานวนสมาชิก (คน) 1,100 1,341 1,378 2,182 6,705 เพ่ิมข้ึน 19.2% 

7.2ก-2 เน้ือหาท่ีบรอดคาสต์ไปยัง Line Official @SULIB 
ปีการศึกษา 2564 กลุ่มผู้เรียนและลูกค้าเป้าหมาย 

ประกาศสําคัญ/มาตรการในการใช้หอสมุด/การเปิดบริการวันเสาร์ (VOC)/ปฏิทินวันหยุด ALL 
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ช่องทางติดต่อหอสมุด ท้ัง 3 วิทยาเขต/งาน Open House  ALL ความพึงพอใจ 
(เชิงคุณภาพ) 

นักศึกษาแจ้งใน 

Focus group (VOC) 

ว่า Line OA เป็น

ช่องทางท่ีส่งตรงถึง

มือมากท่ีสุด 

ข้ันตอนการยืม e-Book/QR Code การเข้าใช้ e-Book/เสนอซ้ือ/สิทธ์ิยืม-คืน/ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง C1-C5 

การสนับสนุนบริการ เช่น VDO คู่มือการใช้  VPN และ ShutterStock C1-C5 

พ้ืนท่ีให้บริการ MOU เช่น mini TCDC Link/สิทธิพิเศษ/Creative Corner ALL 

การอบรมเพ่ือสนับสนุนการวิจัย เช่น อบรม Scopus/อบรม Turnitin/ กิจกรรมการรับฟังเสียงลูกค้า เช่น Focus 
Group กิจกรรมหรือนิทรรศการพิเศษ เช่น Printery Awakening/นิทรรศการ Fashion in Library/คาร์ล เดอห์ริง 

C2, C4 

C1-C2, C4 

การอธิบายและตอบข้อร้องเรียน C1-C2, C4, SH1 

 

7.2ก-3 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อสํานักฯ  
ประเภทของ

ผู้ใช้บริการ 
เป้าหมาย ด้านบริการ ด้านทรัพยากร

สารสนเทศ 
ด้านสถานท่ีและส่ิง

อํานวยความสะดวก 
ด้านประชาสัมพันธ์ รวมทุกด้าน 

2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

C1 4.00 4.04 4.30 4.34 3.72 3.79 4.13 4.01 4.03 4.33 3.86 4.10 4.34 4.06 4.06 4.29 
C2 4.00 4.37 4.48 N/A 3.83 3.95 N/A 3.89 3.89 N/A 4.12 4.28 N/A 4.07 4.15 N/A 
C2a (ป.โท) 4.00 N/A N/A 4.38 N/A N/A 4.25 N/A N/A 4.33 N/A N/A 4.38 N/A N/A 4.34 
C2b (ป.เอก) 4.00 N/A N/A 4.45 N/A N/A 4.13 N/A N/A 4.21 N/A N/A 4.45 N/A N/A 4.31 
C3 4.00 N/A N/A 4.08 N/A N/A 4.08 N/A N/A 4.43 N/A N/A 4.25 N/A N/A 4.21 
C4 4.00 4.57 4.53 4.50 3.94 3.85 4.34 4.00 4.03 4.59 3.94 4.34 4.50 4.12 4.19 4.48 
C5 4.00 4.67 4.27 4.54 4.33 3.98 4.28 4.11 4.02 4.33 4.33 4.20 4.13 4.19 4.12 4.32 
C6 4.00 4.46 4.56 N/A 4.00 4.50 N/A 4.34 4.57 N/A 4.24 4.46 N/A 4.26 4.52 N/A 
SH1 4.00 N/A 3.89 4.31 NA 3.72 4.08 N/A 3.68 4.48 N/A 3.81 4.58 N/A 3.77 4.36 
รวม 4.00 4.42 4.34 4.40 3.96 3.97 4.18 4.07 4.04 4.39 4.10 4.17 4.38 4.14 4.14 4.33 

 

7.2ก-5 ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนต่อสํานักฯ และ CO3 
ความพึงพอใจต่อหน่วยงาน 

ท่ีสํานักฯ มี MOU ในปี 2564 (CO3) 

2564 

ค่าคาดหวัง ได้รับจริง ผลต่าง 

สํานักฯ มศก. 4.44 4.33 - 0.11 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 4.18 4.23 0.05 

หอสมุดมธ. (คาดว่าจะทํา MOU ปี 2565)  N/A 4.27 - 

7.2ก-6 ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนหลังใช้บริการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2564 
ความพึงพอใจในการให้บริการยืม-คืนหนังสือ 4.00 4.91 

ความพึงพอใจบริการ "เคร่ืองยืม-คืน อัตโนมัติ" 4.00 4.92 

ความพึงพอใจต่อบริการตอบคําถามอย่างทันเหตุการณ์ 4.00 4.68 

ความพึงพอใจต่อบริการการใช้พ้ืนท่ีหอสมุด 4.00 4.95 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องเรียนรู้ 4.00 4.89 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรม/การแนะนําบริการในช่วงสถานการณ์โควิด 4.00 4.64 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 4.00 4.65 

ความพึงพอใจต่อการสร้าง Digital Content 4.00 4.57 
ความพึงพอใจต่อบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 4.00 4.78 

ความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ : ค่าย Vernadoc 4.00 4.66 

ความพึงพอใจในโครงการบริการวิชาการ : การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote 4.00 4.46 

7.2ก-4 ร้อยละของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนท่ีไม่พึงพอใจสํานักฯ รายด้าน 

ด้าน 
2562 (71 คน) 2563  (188 คน) 2564 (41 คน) 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านบริการ 28.2 34.6 31.7 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 28.2 49.5 31.7 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 32.4 14.4 31.7 

ด้านประชาสัมพันธ์ 11.3 1.6 4.9 
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ความพึงพอใจโครงการห้องสมุดเพ่ือน้อง 4.00 4.86 

ความพึงพอใจในการจัดการคลังข้อมูลและคลังปัญญา SURE และ e-Thesis 4.00 4.11 

ความพึงพอใจคุณภาพคลังข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี      4.00 4.33 

ความพึงพอใจการใช้คลังข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี      4.00 4.29 

ความพึงพอใจต่อความพร้อมในการจัดอบรมในภาพรวม 4.00 4.63 

7.2ก-7 จํานวน Digital content ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 

เน้ือหาท่ีเผยแพร่ 
2563 2564 

เร่ือง เข้าชม 
(คร้ัง) 

ใช้บริการ (คร้ัง) เร่ือง เข้าชม 
(คร้ัง) 

ใช้บริการ (คร้ัง) 

การให้ข่าวสาร/ประกาศ 243 N/A N/A 250 43,918 N/A 

การนําเสนอทรัพยากรฯ และ บริการของสํานักฯ 94 N/A N/A 458 96,123 350 

การสร้างอัตลักษณ์ของสํานักฯ 90 N/A N/A 394 90,222 N/A 

การสร้างความผูกพัน 99 N/A N/A 48 2,765 N/A 

รวม 526 N/A N/A 1,150 233,028 350 

7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

7.2ก-8 เปรียบเทียบความผูกพันของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อสํานักฯ 

ประเภทของผู้ใช้บริการ 
*หมายเหตุ 2.34-3.00 = มาก 1.67-2.33 = ปานกลาง 1.00-1.66 = น้อย 

ค่าเฉล่ีย (คะแนนเต็มระดับ 3) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

C1 2.85 2.86 2.93 

C2 2.96 2.85 NA 

C2a (ป.โท) NA NA 2.98 

C2b (ป.เอก) NA NA 2.93 

C3 NA NA 3.00 

C4 3.00 2.95 3.00 
C5 3.00 2.92 3.00 

C6 2.93 3.00 NA 

SH1 NA NA 3.00 

รวม 2.95 2.91 2.98 

7.2ก-9 ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีความผูกพันต่อสํานักฯ (NPS Score) 

ประเด็นในการประเมินความผูกพัน ร้อยละ 
*หมายเหตุ ค่า NPS (NET Promoter Score) ระดับ 0-10 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จะกลับมาใช้บริการของสํานักฯ อีก 97.6 97.9 99.7 

จะแนะนําให้ผู้อ่ืนมาใช้บริการของสํานักฯ 91.7 97.9 98.3 

จะบอกถึงส่ิงดี ๆ ของบริการ/กิจกรรม/โครงการของสํานักฯ กับผู้อ่ืน 89.5 97.9 96.7 

7.2ก-10 ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข 

ข้อร้องเรียน ร้อยละ 
*หมายเหตุ ค่า NPS (NET Promoter Score) ระดับ 0-10 เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

จํานวนข้อร้องเรียน 0 8 21 

ข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข 100.00 100.00 100.00 
 

หัว

ข้อ 
ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

2562 2563 2564 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
7.3 ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  
7.3 ก (1) ตารางขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
1 จํานวนบุคลากรสายบริหาร/ผู้บริหารสํานักฯ คน/คน 4/3 4/3 4/3 4/3 
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2 จํานวนบุคลากรสายวิชาชีพ  คน 21 21 21 24 
3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คน 58 58 58 60 
4 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักฯ ท้ังหมด (KPIs) อยู่ในระดับดี คะแนน ≥ 3 N/A 4.16 4.10 
5 การย่ืนขอข้ึนสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  คน ≥ 1 N/A 1 1 
7.3 ก (2) บรรยากาศการทํางาน 
6 บุคลากรท่ีได้รับเงินสนับสนุนการทําประกันภัย COVID-19 ร้อยละ 100 N/A 100 100 
7 ผู้บริหารพบปะบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น  (คร้ัง/ต่อปี) 2 2 2 2 

8 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ทํางานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข” ร้อยละ 80 - 85.5 

9 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดอบรมเชิงจิตวิทยาองค์กร ร้อยละ 80 - 82.2 

10 การตระหนักว่าการปฏิบัติงานของตนมีความสําคัญต่อองค์กร ร้อยละ 70 เร่ิมปี 63 86.77 

11 การจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ตามคําขอ) ร้อยละ 100 100 100 100 

12 หน#วยงานมีเคร่ืองมือ อุปกรณ5ท่ีจำเป9นท่ีเพียงพอต#อการทำงาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.55 

13 ผู>บังคับบัญชาสนับสนุนและมีส#วนช#วยส#งเสริมบรรยากาศงาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.72 

14 เพ่ือนร#วมงานสนับสนุนและมีส#วนช#วยส#งเสริมบรรยากาศงาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.72 

15 การมีส#วนร#วมในการกำหนดเปKาหมาย เสนอแนะการปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.51 

16 องค5กรมีช#องทางให>แสดงความคิดเห็นอย#างอิสระ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.57 

17 ทำงานเป9นทีม สร>างความร#วมมือในการทำงานท่ีมีคุณภาพได> คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.85 

18 สภาพแวดล>อมในท่ีทำงานเอ้ือต#อการส#งเสริมสุขภาพกายและใจ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.51 

19 ความรู>สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สินเม่ือปฏิบัติงานอยู#ในองค5กร คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.80 

20 การต้ังปKายบอกตำแหน#งอาคาร สถานท่ี และจุดบริการต#าง ๆ  คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.63 

21 หน#วยงานมีสถานท่ีพักผ#อนหย#อนใจและภูมิทัศน5โดยรอบท่ีเหมาะสม คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 3.38 

7.3 ก (3) ความผูกพันของบุคลากร (เรียงตามลําดับแต่ละด้านท่ีบุคลากรให้ความสําคัญ) 
22 1. ด้านความสุขในการทํางานและความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 4.05 3.82 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.27 3.91 

- กลุ่มบริหาร N/A 4.17 3.90 

23 2. ด้านความเช่ือม่ันในองค์กร คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 4.05 3.82 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.27 3.91 

- กลุ่มบริหาร N/A 4.17 3.90 

24 3. เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 3.55 3.65 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 3.95 3.55 

- กลุ่มบริหาร N/A 3.7 3.98 

25 4. ด้านความผูกพันต่อองค์กร คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 4.17 4.11 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.34 3.98 

- กลุ่มบริหาร N/A 4.33 4.26 

26 5. ด้านงานประจําตามหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 3.97 3.92 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.24 3.82 

- กลุ่มบริหาร N/A 4.14 4.04 

27 6. ด้านสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 3.47 3.60 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 3.63 3.50 

- กลุ่มบริหาร N/A 3.65 3.63 

28 7. ด้านพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 4.17 3.77 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.34 3.89 
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- กลุ่มบริหาร N/A 3.72 3.93 

29 8. ด้านการมีส่วนร่วม คะแนนเต็ม 5 ≥ 3    

- กลุ่มสายสนับสนุน N/A 3.65 3.69 

- กลุ่มวิชาชีพ N/A 4.23 3.74 

- กลุ่มบริหาร N/A 3.94 3.98 

30 บุคลากรมีความรู้สึกผูกพันต่อสํานักฯ ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.00 

31 ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสเข้ามาทํางานในสํานักฯ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.17 

32 ความพร้อมของบุคลากรท่ีจะทุ่มเทและอุทิศเวลาทํางานให้สํานักฯ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.03 

33 ความภาคภูมิใจเม่ือเห็นหน่วยงานมีการพัฒนาท่ีดีข้ึน คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.17 

34 คําชมเชยจากการทํางานแม้เพียงเล็กน้อยมีผลต่อการทํางานต่อไป คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.03 

35 ความต้ังใจท่ีจะทํางานร่วมกับสํานักฯ จนกว่าจะเกษียณอายุ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 N/A N/A 4.09 

36 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายบริหาร ร้อยละ 100 100 100 100 

37 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายวิชาชีพ  ร้อยละ 100 100 100 100 

38 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ 100 95 95 95 

ค#าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม  NPS Score ≥ 9 Promoters = 56% 

39 a. บุคลากรจะแนะนำให>ญาติ หรือเพ่ือนสนิทมาสมัครงานกับสำนักฯ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 เร่ิมปี 63 3.86 

b. บุคลากรจะแนะนำให>ญาติ หรือเพ่ือนสนิทมาใช>บริการของสำนักฯ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 เร่ิมปี 63 4.33 

c. หากมีผู้กล่าวถึงสํานักฯ ในทางลบ บุคลากรพร้อมอธิบาย ปกป้อง ฯลฯ คะแนนเต็ม 5 ≥ 3 เร่ิมปี 63 4.42 

7.3 ก (4) การพัฒนาบุคลากร 
40 บุคลากรท่ีได้รับการอบรมทักษะตามสมรรถนะและตําแหน่งงาน  

- ภารกิจประจํา (44.26%) ภารกิจเชิงนโยบาย (37.71%) ด้านอ่ืน ๆ (18.03%)  

ร้อยละ 80 N/A 100 100 

41 บุคลากรท่ีเข้าอบรมและนําเอาความรู้ทักษะมาใช้ในการพัฒนางาน ร้อยละ 80 N/A 100 100 

42 จํานวนบุคลากรท่ีนําเอาความรู้ทักษะมาใช้ในการพัฒนางาน ร้อยละ 80 N/A 100 100 

43 องค์ความรู้ท่ีมีการเผยแพร่ให้นําไปใช้พัฒนาต่อยอดงานในสํานักฯ เร่ือง 120 เร่ือง N/A 120 125 

44 บุคลากรท่ีผ่านการประเมินในแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผน IDP ร้อยละ 100 100 100 100 

45 บุคลากรใหม่ท่ีได้รับการปฐมนิเทศและได้รับการ Coaching & Training ร้อยละ 100 100 100 100 

46 ผู้นําระดับสูงท่ีได้รับการอบรม/พัฒนา เช่น 

- ผอ. เข้าอบรม Outward Mindset for Educator โดย SEAC 

- กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ เข้าอบรม PDPA พร้อมสอบรับใบประกาศนียบัตร 

ร้อยละ 100 100 100 100 

47 บุคลากรสายบริหารท่ีได้รับการพัฒนา เช่น 

- ผู้นําระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน EdPeX 
ร้อยละ 

100 100 100 100 

48 บุคลากรสายวิชาชีพท่ีได้รับการพัฒนา เช่น 

-  AI กับชีวิตยุคใหม่ จัดโดย P4, อบรม SU-ERP 
ร้อยละ 

100 100 100 100 

49 

 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา เช่น  

เทคนิคการให้บริการสนับสนุนการวิจัย จัดโดย CO3 
ร้อยละ 

100 100 100 100 

ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อภาพรวมในโครงการ Re-skill/Up-skill/Multiple 

Skills ด้านการอนุรักษ์และการจัดการวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีถูกหลักวิชาการ 
คะแนนเต็ม 5 

> 3.70 - - 4.5 

ความพึงพอใจด้านการนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน คะแนนเต็ม 5 > 3.70  - - 4.2 

50 

 

บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา Re-skill/Up-skill เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนามศก. ร้อยละ 80 N/A 87.95 100 

ความพึงพอใจต่อภาพรวมในโครงการ Re-skill & Up-skill : ผลิต Digital Content คะแนนเต็ม 5 > 3.70 - 4.3 4.43 

ความพึงพอใจในด้านการนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน คะแนนเต็ม 5 > 3.70  - 4.25 4.46 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลองค์กร  
7.4 ก ผลลัพธ์ด้านการนําองค์กร การกํากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม 
7.4 ก (1) การนําองค์กรของผอ. และกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ   
1 การรับรู้เก่ียวกับวิสัยทัศน์  ร้อยละ 60  95.74 98.66 
2 การรับรู้เก่ียวกับค่านิยมหลัก  ร้อยละ 60 N/A 100 99.5 
3 การรับรู้เก่ียวกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ร้อยละ 60 N/A 93.62 100 
4 ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดต่อการรับรู้ MVV  ร้อยละ ช่องทางการส่ือสารลําดับท่ี 1 = 70% 

1. สัมมนาพบปะบุคลากร/งานเกษียณ/ปีใหม่ 70 เร่ิมปี 63 78.5 
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2. การทบทวนประสิทธิผลการทํางานระหว่างกลุ่มผู้บริหาร สํานักฯ กับบุคลากร - เร่ิมปี 63 53.8 
3. เว็บไซต์สํานักฯ  - เร่ิมปี 63 50.8 

5 กลุ่มผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการมุ่งม่ันต่อการทํางานตามค่านิยมหลัก  ร้อยละ 70 เร่ิมปี 63 96.9 
6 ประสิทธิภาพการถ่ายทอดการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ร้อยละ 70 เร่ิมปี 63 82.5 
7 บุคลากรทราบว่าการปฏิบัติงานของตนสอดคล้องกับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์  ร้อยละ 70 เร่ิมปี 63 95.45 
8 การรับรู้เก่ียวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของสํานักฯ ฉบับ 1 N/A 1 1 
7.4 ก (2) การกํากับดูแลองค์กร 
9 ผลการปฏิบัติงานสายบริหาร (KPIs) ของผอ.ประเมินโดยมศก. (ถึงรอบปี 63) ระดับ ดี  ดีเด่น ดีเด่น 

10 กลุ่มผู้บริหารสํานักฯ ท่ีมีผลประเมินในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 70 100 100 100 

11 บริหารจัดการสํานักฯ ให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบของมศก. ตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 70 N/A 79 83.47 

12 ผู้บริหารระดับสูงประสานประโยชน์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ ร้อยละ 70 N/A 80 72 

13 ความสามารถในการบริหารงานทํางานอย่างเป็นระบบโดยยึดถือองค์กรเป็นหลัก ร้อยละ 70 N/A 74 82.6 

14 การตรวจสอบด้านการเงินจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผ่าน ผ่าน รับรองโดยไม่มีเง่ือนไข 

15 ประเด็นท่ีได้รับการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสํานักงานตรวจสอบภายในและ สตง.   ร้อยละ 100 100 100 100 

16 ความโปร่งใสในการดําเนินการ (กํากับอยู่ภายใต้ ITA) ร้อยละ 80 เร่ิมปี63 85.5 

17 ความเป็นอิสระและมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและภายนอก ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

18 การวางแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้นําระดับสูง ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

19 การคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร (คกก.ประจําสํานักฯ) ผ่าน ผ่าน  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7.4 ก (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และการรับรองคุณภาพ  
ด้านมาตรฐานการบริการห้องสมุด 
20 การดําเนินงานของหอสมุดฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

21 ระเบียบบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

22 ระเบียบมศก.ว่าด้วยการใช้หอสมุด มศก. พ.ศ. 2562  คร้ัง 0 N/A ผ่าน ผ่าน 

23 จํานวนข้อร้องเรียนท่ีบุคลากรทําผิดกฎหมาย/ข้อบังคับ/มาตรฐาน คร้ัง 0 0 0 0 

24 การทําผิดพ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพ่ิมเติม 2538, 2561) คร้ัง 0 0 0 0 

25 การทําผิดข้อตกลงของคณะทํางานฝ่ายบริการของเครือข่าย PULINET Plus คร้ัง 0 เร่ิมปี 63 0 

26 การละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาของบุคลากร คร้ัง 0 0 0 0 

27 การทําผิดจรรยาบรรณบรรณารักษ์ พุทธศักราช 2552 คร้ัง 0 0 0 0 

28 การทําผิดพรบ.คอมฯ ของบุคลากร คร้ัง 0 0 0 0 

29 การผิดข้อบังคับมศก.ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 คร้ัง 0 0 0 0 

30 การทําผิดจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์/นักเทคโนโลยีสารสนเทศ คร้ัง 0 0 0 0 

31 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 คร้ัง 0 0 0 0 

32 ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักฯ พ.ศ.2559 คร้ัง 0 0 0 0 

33 คําส่ัง มศก. ท่ี 2320/2560 เร่ือง มอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 

ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

34 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

35 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

36 พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

37 จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ 2543 (หนังสือสํานักนร.ท่ี นร (กวพ) 1305/ว2524) ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

38 ระเบียบ มศก. ว่าด้วยการหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกจ่ายเงิน

รายได้ของ มศก. พ.ศ. 2562 

ผ่าน ผ่าน N/A ผ่าน ผ่าน 

39 การทําผิดข้อบังคับมศก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มศก. พ.ศ.2552 คร้ัง 0 0 0 0 

40 การทําผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คร้ัง 0 เร่ิมปี 64 0 

7.4 ก (4) จริยธรรม 
41 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับผอ. รองฯ คร้ัง 0 N/A 0 0 

42 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับฝ่ายหอสมุด/สํานักงานสํานักฯ คร้ัง 0 N/A 0 0 

43 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับบุคลากรกลุ่มวิชาชีพ คร้ัง 0 N/A 0 0 

44 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับกลุ่มสนับสนุน คร้ัง 0 N/A 0 0 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์  
7.5 ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5ก (1) ผลการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงิน สัดส่วนงบประมาณสํานักฯ 

หัวข้อ ตัววัดผล หน่วยวัด 
เป้า 
หมาย 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 

ก-1 งบประมาณเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย ล้านบาท N/A 43,456,400 29,356,900 37,127,500 

ก-2 งบประมาณแผ่นดิน (ยกเว้นงบบุคลากร) ล้านบาท N/A 5,663,800 174,000 296,600 

ตัววัดผล หน่วยวัด 
เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ก-3 ยอดเงินบริจาค (ปีการศึกษา) บาท -  55,800 63,050 

ภาพ 7.5ก-1 สัดส่วนรายรับ-รายจ่ายและงบประมาณรายได้คงเหลือ สํานักฯ         
 
 

    

 
        
       
 
       ภาพ 7.5ก-9 จํานวนบุคคลทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการในเทศกาล BKK Design Week  
 

7.5ก-4 สัดส่วนรายจ่ายการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
รายการ ปีการศึกษา 

2562 
ฐานของ

ผู้ใช้บริการ 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของ

ผู้ใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของ

ผู้ใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
งบประมาณในการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ 
(รวมค่าส่ง ค่าวัสดุ และค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ) 

113,839 1,049 119,364 1,463 

เพ่ิมข้ึน 39.46 

265,879.34 3,497 

เพ่ิมข้ึน 139 
 

45 ข้อร้องเรียนด้านการบริการ คร้ัง 0 N/A 0 0 

46 ข้อร้องเรียนด้านการบริการวิชาการ คร้ัง 0 N/A 0 0 

47 ข้อร้องเรียนด้านการบริหารจัดการ คร้ัง 0 N/A 4 0 

48 บุคลากรท่ีรับรู้และพึงปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ ร้อยละ 100 N/A 100 100 

7.4 ก (5) สังคม 
ความผาสุกของสังคมด้านส่ิงแวดล้อม 
49 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างความผาสุกของส่ิงแวดล้อม จํานวน 2 ผ่าน ผ่าน 2 

50 - อัตราการประหยัดไฟจากการเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED ของ SUS (บาท/วัน)  ค่าไฟลด (บ.) เร่ิมปี 64 1,728 

51 - อัตราการประหยัดไฟจากการเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ LED ของ SUP (บาท/วัน)  ค่าไฟลด (บ.) เร่ิมปี 64 455.04 

52 - การประหยัดพลังงานตามเกณฑ์ OTTV และ RTTV ของ SUT ร้อยละ - เร่ิมปี 64 N/A 

ความผาสุกของสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม 

53 โครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ผ่าน ผ่าน 5 

54 1. ความพึงพอใจต่อโครงการ CRM ห้อง ศ. หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล วรานุสรณ์  คะแนนเต็ม 5 > 3.51  4.67 

55 2. องค์ความรู้เร่ืองเพลงเสน่หา เพลงประกอบละครเร่ืองจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี งาน 1 งาน  1 

56 3. ความพึงพอใจคลังข้อมูลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี คะแนนเต็ม 5 > 3.51  4.29 

57 4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเรียนรู้และพ้ืนท่ีสร้างแรงบันดาลใจ : Virtual Tour งาน 4  4 

58 5. จัดทําส่ือโครงการศิลปากร รฦก สัมภาษณ์ศิลปินแห่งชาติ (หอจดหมายเหตุฯ) คน 3 - 3 3 

การสนับสนุนชุมชน (ตาราง 1.2-5) 
59 ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมของสํานักฯ  จํานวน 2 ผ่าน ผ่าน 6 

60 ชุมชนวิชาชีพท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมของสํานักฯ  จํานวน 2 ผ่าน ผ่าน 5 

- นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อักษรฯ มศก. และม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ จํานวน/คน - N/A N/A 14 

หัวข้อ ตัววัดผล หน่วยวัด 
เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

7.5 ก (2) ผลการดําเนินการด้านการตลาด 
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ภาพ 7.5 ข-3 การส่งคําขอบริการยืมระหว่างวิทยาเขต            ภาพ 7.5 ข-4 การให้บริการเว็บไซต ์ ภาพ 7.5ก-2 ค่าปรับและรายได้จากการบริการอื่น  
 
 
 

 
 

 
7.5 ข ผลลัพธ์ด้านการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
หัว 
ข้อ 

ตัววัดผล หน่วยวัด เป้า 
หมาย 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ข-1 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 100 100 100 

ข-2 การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภายในองค์กร ร้อยละ 100 100 100 100 

ศูนย์รวมองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้ท่ีไร้ขอบเขต (Borderless) 
ข-3 สถิติการส่งคําขอบริการยืมระหว่างวิทยาเขต ให้กับผู้เรียนและลูกค้ามศก. ท้ังหมด รายการ - N/A N/A 1,306 

ข-4 สถิติการให้บริการยืมระหว่างวิทยาเขต ให้กับผู้เรียนและลูกค้ามศก. ท้ังหมด รายการ - N/A N/A 2,529 

ข-5 การเข้าถึงเว็บไซต์การรับบริการและข่าวสารจากสํานักฯ จากทุกแหล่ง คร้ัง - N/A N/A 99,826 

ข-6 จํานวนการเข้าชมคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) รวมทุกสาขา คร้ัง - เร่ิมปี 63 1,602,179 1,895,018 

ข-7 จํานวนการดาวน์โหลดคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) รวมทุกสาขา คร้ัง - เร่ิมปี 63 1,623,905 1,613,464 

ข-8 จํานวนการเข้าชมคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เฉพาะศิลปวัฒนธรรม คร้ัง - เร่ิมปี 63 680,785 721,920 

ข-9 จํานวนการดาวน์โหลดคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เฉพาะศิลปวัฒนธรรม คร้ัง - เร่ิมปี 63 1,073,270 816,507 

ศูนย์รวมการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ (Creative) และการสร้างสรรค์ 

ข-10 จํานวนนวัตกรรมบริการพิเศษท่ีหอสมุดจัดทําในช่วงโควิด-19 เช่น EMS, พ่ีแว๊น ฯลฯ รายการ N/A N/A 3 7 

ข-11 จํานวนช่องทางการส่ือสารท่ีสํานักฯ จัดทําเพ่ิมข้ึน เช่น Line Official, CreativeMatters ช่องทาง N/A N/A 2 4 

ข-12 ความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมศก. ร้อยละ 80 เร่ิมปี 63 100 100 

ข-13 ความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 80 เร่ิมปี 63 100 100 

ข-14 ช่วงคะแนนประเมินรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx  คะแนน เพ่ิมข้ึน 120-150 181-200 รอผล 
ข-15 ความสําเร็จของการจัดทําคลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีรวมทุกสาขาด้านศิลปะการ

ออกแบบ ดนตรี สถาปัตยกรรม และด้านโบราณคดี (ตัวช้ีวัดท่ี 13 ของมศก.) 
ร้อยละ 20 N/A 23.9 69.93 

ข-16 จํานวนผู้เข้าชมคลังข้อมูลสะสมด้านศิลปวัฒนธรรม (ตัวช้ีวัดท่ี 14 ของมศก.) ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 90.90 106.1 111.05 

ข-17 ข้อมูลผลงานวิจัยในรูปแบบส่ือดิจิทัลจากคณะวิชา (ตัวช้ีวัดท่ี 25 มศก.) รายการ 39 N/A 115.38 45 

ก-5 การรับรู้เก่ียวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจจากภายนอก  ร้อยละ 60  N/A 86.70 

ก-6 ความพึงพอใจต่อทิศทางในการดําเนินงานของสํานักฯ  ร้อยละ 60 N/A N/A 85.56 
ก-7 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมรับฟังลูกค้า Focus group ร้อยละ 60 เร่ิมปี 64 85.56 

ก-8 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online ร้อยละ 60 เร่ิมปี 64 81.96 

ก-9 ความนิยมของกิจกรรม BKK Design Week ณ โรงพิมพ์บํารุงนุกูลกิจ (อันดับ 1) อันดับ 1 ใน 3  > 100,000 คน 

ก-10 การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสํานักฯ ต่อส่ือสาธารณะเพ่ือได้ส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึน เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน 
ตัวอย่าง ส่ือ/ประเภท ยอดผู้ติดตาม การเข้าถึง - เร่ิมปี 64 

ก-10a FB + Website: Sarakadee Lite 118,409 การเข้าถึง    1,952 Likes 1,901 Shares 

ก-10b Nation Online, The Daily Live: VDO  2,999,483 การเข้าถึง 201 Likes, 40 Shares 52.5k views 

ก-10c FB +website: Room Books 890,201 การเข้าถึง 236 Likes, 95 Shares 

ก-10d FB + Newspaper: Bangkok Post 1,200,000 การเข้าถึง 26 Likes, 13 Shares 

ก-10e FB + Website: ART4D 93,093 การเข้าถึง 496 Likes, 371 Shares 

ก-10f FB: Dsign Something 265,837 การเข้าถึง 1,600 Likes, 498 Shares 

ก-10g FB + Website: Urban Creature 435,590 การเข้าถึง 3,200 Likes, 1,674 Shares 

ก-10h FB: อัตนัย บทความ 
34,000 

การเข้าถึง 55 Likes, 28 Shares 

ก-10i FB: อัตนัย VDO การเข้าถึง 68 Likes, 44 Shares 2,900 views 

ก-10j FB: อยู่สบาย 23,000 การเข้าถึง 91 Likes, 28 Shares 

ก-10k FB: SU Style 20,582 การเข้าถึง 56 Likes, 62 Shares 

ก-10l Youtube: วาไรต้ีส่ีภาค 455,000 การเข้าถึง 18 Likes 1,314 views 

ก-10m TV ททบ.5 Hi5 Story - การเข้าถึง Broadcast TV 
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ตัวอย่างการให้บริการสารสนเทศท่ีได้คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล (National and International Standard) 
ข-18 มาตรฐานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติ ผ่าน ผ่าน อักขราวิสุทธ์ิ 
ข-19 มาตรฐานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผ่าน ผ่าน Scopus, SURE, คลังจม.เหตุ, คลังอ.ศิลป์,  

คลัง มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล, ShutterStock 
ข-20 มาตรฐานเคร่ืองมือและส่ิงสนับสนุนการศึกษาและวิจัยได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ผ่าน ผ่าน EndNote, Turnitin, OpenAthens, W3C, 

ISAD(G), Dublin Core, MARC21, AACR2, 
ข-21 มาตรฐานระบบการให้บริการห้องสมุดท่ีได้คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ผ่าน ผ่าน Sierra, RFID, ATOM, DSpace 
ข-22 จํานวนโครงการการจัดการความรู้ : สัมภาษณ์บุคลากรเชิงการบริหารจัดการและทักษะ ช้ินงาน 1 2 2 4 

 

กลยุทธ์ด้านการเช่ือมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรฯ (Borderless) 
7.5 ข-23 ผลลัพธ์ปริมาณทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจัดหาคู่ความร่วมมือ (CO3) 

รายการ 1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) PULINET Plus 3) TCDC  
(องค์การมหาชน) 

4) ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร  

รายงานผู้ใช้บริการจากมศก. ü (มีการใช้จริง) ü (มีการใช้จริง) ü (มีการใช้จริง) ü (มีการใช้จริง)  

บริการท่ีผู้ใช้ศิลปากรสามารถ
เข้าถึงได้ 

1) หนังสือและตําราวิชาการจํานวน 695 เล่ม  
2) เอกสารเผยแพร่ ความรู้ด้านการลงทุน 

3) บริการสนุบสนุนการจัดอบรม (เช่น ด้าน
การวางแผนการเงิน/การลงทุน)  

บริการยืมระหว่าง
สถาบัน (ILL) ท้ังหมด
รวม 20 มหาวิทยาลัย 

1) ฐานข้อมูลออนไลน์ 
2) บริการพ้ืนท่ีน่ังอ่านและ 
Maker Zone ฟรีทุกสาขา 
3) ร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ 

1) บริการยืม-คืนทรัพยากร 
5 เล่ม/คร้ัง 
2) บริการท่ีน่ังอ่าน 

จํานวนฐานข้อมูลออนไลน์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book, E-learning)  

- 
มารวย e-library/หนังสือออนไลน์เร่ืองการ
ลงทุน/บทเรียนการลงทุน E-learning 

ฐานข้อมูล 
และ E-book 

รวม 20 มหาวิทยาลัย 

4 
- 

3 
> 2000 รายการ  

(ขอรับบริการได้ท่ีช้ัน 7) 

มูลค่าฐานข้อมูลท่ีได้รับ (ลบ.) - N/A  3.298 N/A 

*หอสมุดได้จัดทํา MOU กับคู่ความร่วมมือ (1) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 (2, 3) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 (4) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2564 ต่อเน่ืองจนปัจจุบันตามลําดับ 

กลยุทธ์ด้านการคิดค้นนวัตกรรมบริการสร้างสรรค์เพ่ือปรับใช้ในระบบงานตามกลยุทธ์ด้านงานสร้างสรรค์ (Creative & Borderless) 
7.5 ข ผลลัพธ์ด้านกระบวนการสร้างนวัตกรรมบริการในระบบงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ปีการศึกษา 2564 (ช่วงการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของโควิด-19) 

การออกแบบนวัตกรรมบริการพิเศษ ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย 
7.5ข-24 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศท่ีทรงคุณค่าเพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ด้วยการแสกน qr quote หรือ
ดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

1) มีกระบวนการป้องกันและสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุชนิด
ภาพถ่ายหรือฟิล์มกระจกไว้ในซองไมลาร์ (Mylar) จํานวน 3,060 ภาพ 
2) สแกนเอกสารและสร้าง QR Code ไฟล์หอจดหมายเหตุ 1,679 แผ่น  

บุคลากร
ได้รับองค์
ความรู้ใหม่ 

7.5ข-25 นวัตกรรมบริการใหม่ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนงานและการลด
ความสูญเสียในข้ันตอนการทํางาน เช่น 
- นโยบายการผลัดกันเข้าปฏิบัติงานเพ่ือสํารองกําลังคนไว้ในกรณีฉุกเฉิน  
- การกําหนดรอบดึงหนังสือข้ามวิทยาเขตในช่วงปิดพ้ืนท่ีเพ่ือลดต้นทุนลดความเส่ียง 
- การลดความเส่ียงในการสัมผัสกับผู้ใช้บริการโดยตรง (3.1) 
- การลดความเส่ียงในการเป็นจุดศูนย์รวมของคลัสเตอร์ (3.3) 
- การส่งต่อหนังสือท่ีมีซ้ํากันออกเพ่ือเป็นประโยชน์กับแหล่งเรียนรู้อ่ืน (3.4) 
- เพ่ิมช่องทางการส่ือสารท้ังในเร่ืองการให้บริการและการผลิตส่ือเชิงสร้างสรรค์ 

3.1) Book Delivery (ส่งหนังสือทางไปรษณีย์) 
3.2) เมนู Browse and Track Your Book Request 
3.3) Book by Bike, พ่ีแว๊น, Drive-Thru 
3.4) Mystery Book (กล่องสุ่มหนังสือบริจาค) 
3.5) Online Course on Demand  
3.6) เปิดใช้ช่องทางการส่ือสารใหม่ Line Official (@sulib) 
3.7) CreativeMatters: 4 ช่องทางการผลิตส่ือเชิงศิลปะสร้างสรรค์   
Webpage, Facebook Page, Blockdit และ Youtube 

มีนวัตกรม
บริการพิเศษ
ท่ีช่วย
บรรเทา
ความเดือน
ร้อนของ
ผู้ใช้บริการ 

7.5ข-26 ระบบการจัดทําระบบแสดงผังภาพนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual)  
a) VIRTUAL TOUR: SILPAKORN UNIVERSITY, WANG THAPRA  
b) VIRTUAL EXHIBITION: THE ARCHIVE OF SILPA BHIRASRI SPECIAL 
LECTURES : คลังปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี คร้ังท่ี 1-25 และนิทรรศการของอ.วนิดา 
c) VIRTUAL TOUR THAPRA PALACE LIBRARY, SILPAKORN UNIVERSITY :  
d) นิทรรศการปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี คร้ังท่ี 26 โดย อ.วนิดา พ่ึงสุนทร 

จํานวนผู้เข้าใช้งาน Virtual Tour รวมท้ังส้ิน 11,806 คร้ัง 
3.1) ผู้เข้าใช้งานรวมท้ังส้ิน 3,162 คร้ัง 
3.2) ผู้เข้าใช้งานรวมท้ังส้ิน 1,329 คร้ัง 
3.3) ผู้เข้าใช้งานรวมท้ังส้ิน 4,153 คร้ัง 
3.4) ผู้เข้าใช้งานรวมท้ังส้ิน 3,162 คร้ัง 
(สืบค้นข้อมูลจากระบบ Cloud Pano เม่ือ 30 มิ.ย.2565) 

มีผู้ใช้ตอบ
รับโดยการ
เข้าชมงาน 
Virtual  
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ภาคผนวก 
คณะผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จ่ันเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร 
อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
อาจารย์สกุล บุณยทัต กรรมการ 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร กรรมการ 
รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  

รองศาสตราจารย์ คมธรรม ดํารงเจริญ กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ)  

อาจารย์ รุ่งธิวา ขลิบเงิน กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  

อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ กรรมการ 
      (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมและมนุษยศาสตร์)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิชชุตา เดชรักษา กรรมการ 
       (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล เขตเจนการ กรรมการ 
       (ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์)  

นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียม กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง)  

นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง)  

นายจักรกริช อมศิริ กรรมการ 
      (ผู้แทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง)  

นางอาทิตา นกอยู่ เลขานุการ 
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คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักหอสมุดกลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทพล จ่ันเงิน ท่ีปรึกษา 
      (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง)                             

อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน ท่ีปรึกษา 
      (รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายบริหาร)          

อาจารย์พิมลพรรณ์ วงศ์อร่าม ประธานกรรมการ 
      (รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร)    

นางอาทิตา นกอยู่                                            กรรมการ 
นางสมปอง มิสสิตะ                                           กรรมการ 
นางสาวสุมาลี วาทีหวาน                                     กรรมการ 
นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค  กรรมการ 
นายสมภพ สุขดี                                               กรรมการ 
นางณัฐดินี ชมภูเอ่ียม กรรมการ 
นางสาวกรุณา ศรีเจริญ กรรมการ 
นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ กรรมการ 
นางณัชชา มณีวงศ์ กรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564  

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จามรี  ธีรตกุลพิศาล ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นุกูล แดงภูมี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ผู้ฝึกประสบการณ์ 

นายสมคิด แสงกล้า เลขานุการ 
นางณัชชา มณีวงศ์ ผู้ประสานงาน 
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