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คํานํา
สํานักหอสมุดกลางได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สําหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและ
ดําเนินพันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ปรัชญา และปณิธานของสํานักหอสมุดกลาง โดยครอบคลุมภารกิจการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทําขึ้น
ภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุ ทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการองค์ กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ เป้าประสงค์
พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในระยะ ๕ ปี และมีตัวชี้วัดในมิติต่างๆ
เพื่อกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นๆ
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํ า นั ก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง
ตลอดระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า อีกทั้งใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของแต่ละงานใน
สังกัด เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสํานักหอสมุดกลางต่อไป
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ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลางระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) คือ การ
ประสานงานและกํากับติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านแผน งบประมาณและการเงิน บุคลากร
การบริหารงานทั่วไป และการประกันคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบและให้คําปรึกษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นภายใต้นโยบายของผู้อํานวยการสํานัก
สมุดกลาง กรอบของแผนยุทธศาสตร์เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดํ าเนินงานที่ผ่านมา
สถานภาพปั จ จุ บั น ภาพอนาคตจากสภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสํ า นั ก
หอสมุดกลางในอนาคต รวมทั้ งความคิดเห็นที่ ได้จากการประชุ ม คณะทํางานจัดทํ าแผนยุท ธศาสตร์ แ ละ
บุคลากรของสํานักงานหอสมุดกลาง
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานหอสมุดกลางระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานภาพในปัจจุบัน
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ส่วนที่ ๑ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานภาพในปัจจุบัน เป็น
การนํ า เสนอจุ ด มุ่ ง หมายและปริ ธ านการก่ อ ตั้ ง สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง พั ฒ นาการด้ า นการสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษา ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ ในด้านการจัดหา
ทรั พ ยากรสารสนเทศ บุ ค ลากร การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ในส่ ว นสถานภาพปั จ จุ บั น ของสํ า นั ก
หอสมุดกลาง เป็นการนําเสนอข้อมูลบุคลากร และงบประมาณที่จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
ส่วนที่ ๒ บทวิเคราะห์ เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน :
จุดแข็ง สํานักหอสมุดกลางมีโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง มีตัวชี้วัด
(KPI) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของสํานักหอสมุดกลาง ผูบ้ ริหารมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหาร บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ขยัน และอดทน ในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ประสบการณ์ และมีทักษะวิชาชีพ
เฉพาะทางสูง มีจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) มีการส่งเสริมให้ความรู้ และประสบการณ์ ด้านการ
ให้บริการ แก่บุคลากร โดยการจัดสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายวิชา เพื่อให้บุคลากรมีจิตบริการ
อย่างแท้จริง
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จุดอ่อน โครงสร้างหน่วยงานยังขาดการแบ่งส่วนงานบางฝ่าย/งาน เช่น งานประชาสัมพันธ์หอสมุด
สํานักหอสมุดกลางได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบประเมินผลการทํางาน (KPI) เกณฑ์ของตัวชี้วัดบางตัวนํามาใช้
ไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติได้ยาก เช่น เกณฑ์วันลา หัวหน้าฝ่าย/งาน บางคน ยังขาดภาวะผู้นํา ไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็น ไม่มีจริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากรส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุ มีปัญหาด้าน
สุขภาพ บางคนรับผิดชอบงานหลายด้าน มีภาระงานที่มาก และการจัดคนไม่เหมาะสมกับงาน บางส่วนยัง
ขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของหอสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มี
ภาวะความเครียดสูง เนื่องจากต้องให้บริการกับผู้ใช้บริการหลายประเภท และบางส่วนขาดความกระตือรือร้น
เนื่องจากต้องทํางานซ้ําๆ แบบเดิมทุกวัน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก :
โอกาส นโยบายรัฐบาล/มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน ทําให้เอื้อต่อการพัฒนาห้องสมุด มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกชุมชน
อาเซียน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ห้องสมุดสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทางออนไลน์
ได้ดีขึ้น เช่น การยืม – คืนหนังสือทางออนไลน์ มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีเว็บไซด์ของทุกหน่วยงาน ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้ มีนโยบายในการ
รองรับด้านภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้น สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และระบบงานวิชาการและ
วิจัย มีแผนการพัฒนาสู่ความเป็นห้องสมุดดิจิตอลโดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ภัยคุกคาม มีความไม่เข้าใจของบุคลากรในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ทําให้เกิด
ความกังวล และความไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน โครงการเกษียณก่อนอายุราชการ ทําให้หน่วยงานสูญเสีย
บุคลากรที่มีความชํานาญการสูง นโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทําให้การ
ทํางานหรือโครงการที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ต่อเนื่อง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําให้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ บประมาณสนับสนุนลดลง รายได้ส่วนใหญ่อยู่
ที่คณะวิชา ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถนํามาใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนกลางได้ ระบบ Network ของ
มหาวิทยาลัยไม่เสถียร ทําให้การทํางานในหน่วยงานสะดุดและมีปัญหาในการให้บริการ หน่วยงานไม่สามารถ
แก้ไข ปรับปรุง ระบบได้เอง เกี่ยวกัยภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ยังไม่
รองรับการเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากมีปัญหาบ่อย เช่น ระบบไฟฟ้าดับ ระบบน้ํา การจราจร เป็นต้น และ
ระบบงานวิชาการและวิจัย งบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนองตอบความ
ต้องการพื้นฐานของนักวิจัยได้ เช่น การจัดซื้อฐานข้อมูล การจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการ
นําเสนอปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ สรุปดังนี้
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ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี

ค่านิยมหลัก (Corporate value)
บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร

พันธกิจ (Mission)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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๓

๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการสร้างสรรค์
มีจํานวน ๓ ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ์ ๖ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒. การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
มีจํานวน ๓ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ์ ๕ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓. การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
มีจํานวน ๕ ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ์ ๗ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
มีจํานวน ๔ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ์ ๙ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
มีจํานวน ๔ ตัวชี้วัด ๓ กลยุทธ์ ๙ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖. การบริการวิชาการแก่สังคม
มีจํานวน ๑ ตัวชี้วัด ๒ กลยุทธ์ ๔ มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗. การเป็นผู้นําสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
มีจํานวน ๓ ตัวชี้วัด ๑ กลยุทธ์ ๔ มาตรการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนของส่วนพื้นที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและเพื่อการ
ดําเนินงานสนับสนุนการบริการ
๒. ผลการประเมินด้านความสวยงาม สร้างสรรค์และทันสมัยของการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อการเรียนรู้
๓. จํานวนพื้นที่ได้รับการจัดสภาพสภาพแวดล้อม และสิง่ อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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๕

กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการพืน้ ที่การให้บริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๑.๑.๑ พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
๑.๑.๒ พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่างคุ้มค่า ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการ
สร้างสรรค์
๑.๑.๓ พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัว
ของวิทยาเขต
๑.๑.๔ พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นแหล่งรวมคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๕ พัฒนาพื้นที่บริการของสํานักงานเลขานุการ ให้มีความสวยงาม และทันสมัย
กลยุทธ์ ๑.๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทีส่ ร้างความสุขในการทํางาน
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๑.๒.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะในการทํางาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รวดเร็ว ตรงกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนมีช่องทางสําหรับให้ผู้ใช้บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
๒. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตามความต้องการและนํามาให้บริการได้ภายในเกณฑ์
เวลามาตรฐานที่กําหนด
๓. ร้อยละ/ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ (คณะวิชา/หน่วยงาน)
กลยุทธ์ ๒.๑ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีท่ ันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๒.๑.๑ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้บริการ
๒.๑.๒ มีการสรุปผลการดําเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
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กลยุทธ์ ๒.๒ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๒.๒.๑ มีโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ ๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๒.๓.๑ มีการกําหนดค่าเป้าหมายในการวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
๒.๓.๒ มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการที่เป็นเลิศเพือ่ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางมีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูส่ ากล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๒. ร้อยละของเกณฑ์คุณภาพด้านการให้บริการที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเทียบเคียง
๓. จํานวนระบบ/รูปแบบ/ช่องทางเพื่อการจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
๔. จํานวนการให้บริการเชิงรุก
๕. จํานวนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ ๓.๑ การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูส่ ากล
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๓.๑.๑ จัดทําเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการห้องสมุดเพื่อนําไปสู่การเทียบเคียง
(Benchmark)
๓.๑.๒ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน
๓.๑.๓ เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ
๓.๑.๔ พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
๓.๑.๕ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
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กลยุทธ์ ๓.๒ การบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๓.๒.๑ มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย
๓.๒.๒ ส่งเสริมและเผยแพร่การรู้สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะในการทํางานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของสํานัก
หอสมุดกลาง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนแผนงาน/แผนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๒. จํานวนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา
๔. จํานวนบุคลากรได้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์ ๔.๑ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๔.๑.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
๔.๑.๒ วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละสายงาน (Training Roadmap)
๔.๑.๓ สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร (Carree Part)
๔.๑.๔ วิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตรากําลัง (Succession Plan)
กลยุทธ์ ๔.๒ การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง (Team Work)
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นการทํางานเป็นทีม
๔.๒.๒ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของสํานักหอสมุดกลาง
๔.๒.๓ จัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการทํางานเป็นทีม
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๗

๘

กลยุทธ์ ๔.๓ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๔.๓.๑ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
๔.๓.๒ สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่มีหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์การบริหาร
เป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนช่องทางการสื่อสาร/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
๒. จํานวนระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
๔. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ ๕.๑ การเปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสํานักหอสมุดกลาง
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๕.๑.๑ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนการปฏิบัติงาน
๕.๑.๒ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ๕.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๕.๒.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างเหมาะสม
๕.๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ
ในการบริหารงาน
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๘

๙

กลยุทธ์ ๕.๓ การบริหารสํานักหอสมุดกลางตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๕.๓.๑ ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้น
การมีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
๕.๓.๒ มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๕.๓.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และสะท้อนสมรรถนะของบุคคลอย่างเป็นธรรม
๕.๓.๔ ใช้ระบบบริหารคุณภาพกํากับการดําเนินงาน
๕.๓.๕ มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริการวิชาการแก่สงั คม
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรทีใ่ ห้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มคุณค่า และสร้างมูลค่า
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. ระดับความสําเร็จของการให้บริการวิชาการ
กลยุทธ์ ๖.๑ ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๖.๑.๑ สนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
๖.๑.๒ พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ ๖.๒ การให้บริการวิชาการทีส่ ร้างมูลค่าให้กับสํานักหอสมุดกลาง
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๖.๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ภายนอก ให้เป็นหุน้ ส่วน
ในการให้บริการวิชาการ
๖.๒.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับสํานักหอสมุดกลาง
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๙

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การเป็นผูน้ ําสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาและเผยแพร่สสู่ าธารณะ
๒. จํานวนฐานข้อมูล/สารสนเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดแสดง/เผยแพร่
๓. จํานวนสารสนเทศ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ผยแพร่/ดําเนินการ
กลยุทธ์ ๗.๑ การจัดการสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
มาตรการ ที่จะผลักดัน
๗.๑.๑ ผลักดันหอสมุดสาขา วังท่าพระสู่ความเป็นผู้นําสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
๗.๑.๒ สร้างระบบการบริหารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
๗.๑.๓ พัฒนาศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
สู่ความเป็นผู้นําสารสนเทศภูมิภาคตะวันตก
๗.๑.๔ สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลางเผยแพร่สารสนเทศด้านศิลปะ
วัฒนธรรม สูส่ ังคมภายนอก
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๑๐

ส่วนที่ ๑ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
และสถานภาพในปัจจุบัน
การกํ า หนดกรอบทิ ศ ทางการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก หอสมุ ด กลางนั้ น จั ด ทํ า ขึ้ น ภายใต้ บ ริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ การก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้
ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต รวมทั้งการพิจารณา
ภาพในอดีต ความเป็นมา ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิด/ปณิธาน
เบื้องต้นของการพัฒนา ซึ่งจะนําเสนอพัฒนาการและสถานภาพของสํานักกลางในปัจจุบัน เพื่อเป็นพื้นฐานของ
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่อไป
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๑๒

๑. ประวัตคิ วามเป็นมาของสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วังท่าพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ โดยมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง สังกัด
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังท่าพระ มีสถานที่ทํางานรวมกับแผนกอื่นๆ ในสํานักงานอธิการบดีตั้งอยู่ใน
อาคารด้านหลังอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการประมาณ ๕๐ ตารางเมตร ซึ่งต่อมาเมื่อ
มหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดแล้วจึงย้ายมาอยู่ ณ อาคารหอสมุดวังท่าพระ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๘
แต่พื้นที่ให้บริการก็ยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่บริการวารสาร
ไปยังห้อง ๓๑๐๓ ชั้นใต้ดินอาคารศูนย์รวม ๓ ย้ายพื้นที่บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และพื้นที่ทํางานไปยังชั้น ๓และชั้น ๔ อาคาร ๔
ชั้นด้านหลังอาคารหอสมุด
เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๑๑ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม จึงได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง
มีฐานะเป็นแผนก
สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนาม
จันทร์
สําหรับ
ให้บริการการเรียนการสอน แก่อาจารย์และ
นักศึกษาในวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถานที่บริเวณห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว ๑ (A ๑) เป็นที่ทําการชั่วคราว มี
เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปยังอาคารถาวร ๒ ชั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และย้ายไปยัง
อาคาร ๔ ชั้น เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๖ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายเนื้อทีใ่ ห้บริการออกไปยังอาคารใหม่ คือ อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง “สํานักหอสมุดกลาง” ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยรวมสองหน่วยงานเข้า
ด้วยกัน คือ แผนกห้องสมุดสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังท่าพระ และแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียง
และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ การจัดตั้งดังกล่าวเป็นการจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ วรรคสอง กําหนดให้สํานักหอสมุดกลาง
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติฯ
คือ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการให้บริการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สํานักหอสมุดกลาง ก็ได้จัดตั้ง “หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
โดยใช้สถานที่ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารวิทย
บริการ
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๑๓

๒. พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง
๒๕๐๗

๒๕๑๑

๒๕๓๒

๒๕๔๕

แผนกห้องสมุด
สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
วังท่าพระ

แผนกห้องสมุด
สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
วังท่าพระ

แผนกห้องสมุด
สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
วังท่าพระ

แผนกห้องสมุด
ห้องสมุดเสียงและ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
พระราราชวัง
สนามจันทร์

แผนกห้องสมุด
สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
วังท่าพระ

แผนกห้องสมุด
ห้องสมุดเสียงและ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
พระราราชวัง
สนามจันทร์

สํานักหอสมุดกลาง

แผนกห้องสมุด
ห้องสมุดเสียงและ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
พระราราชวัง
สนามจันทร์

สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๕๕
แผนกห้องสมุด
สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
วังท่าพระ
แผนกห้องสมุด
ห้องสมุดเสียงและ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
สังกัดสํานักงานอธิการบดี
พระราราชวัง
สนามจันทร์

สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

ปรับปรุงจัดตั้ง
โครงสร้างใหม่
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๑๔

๓. ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕
รายการ
จํานวนผู้ใช้บริการ
จํานวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จํานวนการยืม *
จํานวนการคืน *
จํานวนการจัดหา
หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วารสาร
หนังสือพิมพ์
บริการ e-service

หน่วยนับ
ครั้ง
ฐาน
เล่ม
เล่ม

เล่ม
เล่ม
ชื่อ
ชื่อ

ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕
๑,๑๖๐,๖๘๘ ๑,๐๔๐,๕๖๗ ๔๑๓,๗๗๙
๑๒
๑๒
๑๗
๖๐๕,๑๒๒ ๕๕๗,๐๘๑ ๕๕๐,๔๒๕
๔๐๑,๗๘๑
๓๖๑,๕๘ ๓๕๓,๗๕๔

๒๕๙,๑๔๖
๑๙๖,๔๖๖
๔,๐๑๒
๕๑

๒๑๗,๑๔๖ ๒๗๙,๐๙๐
๑๙๘,๔๗๓ ๑๙๙,๕๙๓
๔,๐๙๕
๕๘๑
๕๕
๖๐

* จํานวนการยืม-คืน ข้อมูลจากระบบ OPAC ข้อมูลตามปีปฏิทิน

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๕

๔. สภาพปัจจุบันของสํานักหอสมุดกลาง
จํานวนบุคลากร
บุคลากรทั้งหมดของสํานักหอสมุดกลางในปี พ.ศ.๒๕๕๖ มีจํานวน ๑๐๙ คนสามารถจําแนกประเภท
เป็นข้าราชการ ๕๓ คน (ร้อยละ๔๘.๖๒ ) ลูกจ้างประจํา ๙ คน (ร้อยละ ๘.๒๖) ลูกจ้างชั่วคราว ๒๘ คน
(ร้อยละ ๒๕.๖๙) และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ๑๙ คน (ร้อยละ ๑๗.๔๓) แยกตามหน่วยงานดังตาราง
หน่วยงาน

ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดม
ศึกษา

ลูกจ้าง
ประจํา

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

หอสมุดสาขา วังท่าพระ

๑๙

๒

๓

๘

๓๒

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์

๒๔

๘

๖

๑๑

๔๙

สํานักงานเลขานุการ
โครงการจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

๘

๓

-

๔

๑๕

๑

๑

-

-

๒

๕๓

๕
๑๙

๙

๕
๒๘

๑๐
๑๐๙

รวม

(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานักหอสมุดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิน้ ๖๕๗,๙๑๙,๒๐๐ บาท
ซึ่งจําแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ สํานักงานเลขานุการ ๙,๑๒๗,๘๐๐ บาท หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
๒๘,๓๐๔,๐๐๐ บาท หอสมุดสาขาวังท่าพระ ๖,๔๒๕,๐๐๐ บาท หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
๔,๑๖๐,๕๐๐ บาท (ไม่ได้รวมงบส่วนกลางโครงการจดหมายเหตุฯ ๔๓๕,๒๐๐ บาท และเงินอุดหนุน(บริการ
วิชาการ) ของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั สรรให้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รบั การจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ปี
๒๕๕๖

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณโครงการ
พิเศษ
๒๙,,๙๓๐,๓๐๐
๒๗,๙๘๘,๙๐๐
-

รวม
๕๗,๙๑๙,๒๐๐

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๖

จํานวนสิ่งพิมพ์
ป้จจุบันสํานักหอสมุ ดกลางมีท รั พยากรสารสนเทศกว่า ๖๒๔,๐๑๓ รายการ และได้จัดบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้สืบค้นด้วยระบบ Web OPAC และฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิคส์
อาคารสถานที่
สํานักหอสมุดกลาง มีพื้นที่อาคารทั้งสิ้น ๑๘,๓๖๘.๕๐ ตารางเมตร เป็นพื้นที่ให้บริการ
๑๓,๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร
พื้นที่จาํ แนกตามหน่วยงาน
(หน่วย : ตารางเมตร)
หน่วยงาน
๑. สํานักงานเลขานุการ
๒. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
๓. หอสมุดสาขา วังท่าพระ
๔. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
๕. โครงการจดหมายเหตุฯ
รวมทั้งสิน้

พื้นที่อาคาร

พื้นที่ให้บริการ

๑,๗๔๔.๕๐

-

๑๐,๗๑๕.๐๐

๙,๒๕๕.๒๐

๑,๗๐๑.๐๐
๔,๒๐๘.๐๐

๑,๔๐๑.๘๐
๒,๓๐๔.๐๐

-

๒๑๗.๐๐

๑๘,๓๖๘.๕๐

๑๓,๑๗๘.๐๐
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๑๗

ส่วนที่ ๒ บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
ด้วยบริบทของการบริหารจัดการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสภาวะแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากภายในและภายนอกล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรภาครัฐ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ
สํานักหอสมุดกลางในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงย่อม
ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับตัวที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้อง
พิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น ดังนี้
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๑๘

นโยบายรัฐบาล
(๑) การปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทําให้หน่วยงานภาครัฐต้องปรับตัวให้สนองตอบต่อปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” ที่เป็นการทํางานโดยยึดผลงาน (ผลผลิต) และผลลัพธ์เป็นหลัก ซึ่งจะเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู่การมีผลลัพธ์ คือ การทํางานเพื่อประชาชน วัดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส วิธีการทํางาน
รวดเร็วและคล่องตัว เพื่อสนองความต้องการของประชาชน โดยครอบคลุมการดําเนินงาน ๕ ด้าน คือ การ
ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่ วยงานภาครัฐ การปรั บวิธีการบริหารงานใหม่ การปฏิรู ปวิธีการ
งบประมาณ การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ดังนั้น สํานักหอสมุดกลางซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยจึงไม่มีข้อยกเว้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
ดังกล่าว โดยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ จําเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทําให้มีจํานวนมหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบการ
บริ ห ารงานในลั ก ษณะดั ง กล่า วชัด เจนมากขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลัย จะต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มในด้ า นต่ าง ๆ เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานภาพที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงการหาวิธีการและแนวทางรองรับการ
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการได้มาของการตัดสินใจ
ที่ชัดเจนนั้นเกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ตนเองอย่างแท้จริง โดยมีข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นรองรับ
การตัดสินใจ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการบริหารงานในรูปแบบที่เลือก เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
ดังนั้น สํานักหอสมุดกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ดําเนินการประสานงานและกํากับติดตาม เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการด้านแผน งบประมาณและการเงิน บุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริการ
การศึกษา กิจการนักศึกษา และการประกันคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบและให้คําปรึกษา จะต้องเป็นกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจ
(๓) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและ
แข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี ๓ เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความ
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๑๙

ร่วมมือทางสังคมมีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
๑) จัดให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อให้คนไทยเข้าใจอาเซียน เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู่ การดําเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน จึงจําเป็นที่จะต้องทําความ
รู้จักประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น
๒) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน
๓) การแลกเปลี่ยน ICT เพราะจะต้องเชื่อมโยงภายในประชาคมอาเซียนกันได้ ซึ่งได้มีการ
จัดตั้ง ASEAN University และ Cyber University เพื่อการเชื่อมโยง นอกจากนี้ยังได้เตรียมการเพื่อให้มีการ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน ซึ่งขณะนี้ไทย-จีน และไทย-มาเลเซีย
สามารถรับรองคุณวุฒิได้แล้ว
๔) การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ศธ.ได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียน
ที่จบชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการหาวิธีการและแนวทาง
รองรับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น สํานัก
หอสมุดกลาง จะต้องเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
เครือข่ายความร่วมมือของสํานักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลางมีการเชื่อมโยงกิจกรรมภายในของสํานักหอสมุดกลางไปสู่ภายนอก มีการ
จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทําให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร และได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการบริการร่วมกัน ซึ่งจะ
ช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางต้องพัฒนาตนเองให้มีองค์
ความรู้ใ หม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย รวมทั้งนําแนวคิดและสิ่งที่ได้รับมาปรั บใช้ในองค์กรให้เกิด
ประโยชน์อย่างทั่วถึง
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๒๐

การบริหารจัดการสํานักงานหอสมุดกลาง
(๑) นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามพั น ธกิ จ ของสํ า นั ก หอสมุ ด กลางอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย แนวนโยบายการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง จะต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หากแนวนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและการพัฒนาองค์กร โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับช่วงเวลา
และแนวนโยบายตลอดเวลา สํานักงานหอสมุดกลางในฐานะหน่วยงานสนับสนุนจึงต้องกําหนดแนวปฏิบัติใน
แต่ละด้านให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวและดําเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จะส่งผลให้การดําเนินงานในความรับผิดชอบ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้เกิดความก้าวหน้า ดังจะเห็นได้ว่า
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรจั ด ทํ า “ระบบสารสนเทศเพื่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ”
(Executive Information Systems : EIS) ซึ่งเป็นระบบที่มีความสําคัญต่อผู้บริหารองค์กร ในเรื่องการ
พิจารณากําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายหรือแข่งขันกับ
องค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร” (Management Information
System : MIS) ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มในส่วนของการติดตามประเมินผล “ระบบ ก.พ.ร.และแผน
กลยุทธ์” ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดการจัดทําข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการวางแผนใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยระบบฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของแต่ละส่วน อัน
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน ของสํานักหอสมุดกลาง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสํานักหอสมุดกลาง (SWOT Analysis) ดําเนินการโดย
งานวางแผนและประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางเป็นที่ปรึกษาได้จัดทําแบบสํารวจ
บุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง และได้จัดประชุมระดมความคิด เพื่อทบทวน
วิเคราะห์และประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของสํานักหอสมุดกลาง โดยใช้หลัก ๗S’s MODEL ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานและสถานภาพปัจจุ บันของสํ านักหอสมุดกลาง ในการหาจุดแข็ง จุ ดอ่อนที่แ ท้จริงของสํานัก
หอสมุดกลาง เพื่อนําไปประกอบการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์สําคัญ
ในการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มขององค์ ก รของสํ า นั ก
หอสมุดกลาง มีรายละเอียดดังนี้
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๒๑

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
๑. โครงสร้างหน่วยงาน ๑) มีโครงสร้างหน่วยงานที่ชัดเจน
๒) มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
๓) เป็นหน่วยงานขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
๔) มีการแบ่งฝ่าย/งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย/งาน อย่างชัดเจน

จุดอ่อน
๑) โครงสร้างหน่วยงานยังขาดการแบ่งส่วนงานบาง
ฝ่าย/งาน เช่น งานประชาสัมพันธ์หอสมุด
๒) มีคณะทํางานหลายชุด ทําให้การทํางานไม่
เป็นไปตามโครงสร้างหน่วยงาน
๓) หน่วยงานในสังกัดมีสถานที่ตั้งแยกกันให้บริการ
อยู่ในแต่ละวิทยาเขต ทําให้การติดต่อประสานงาน
ล่าช้า
๔) ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ
๒. เป้าหมายหน่วยงาน ๑) หน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง
แผ่นดินค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้ปรับปรุง
“สวยงาม สร้างสรรค์
ภูมิทัศน์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพ” ๒) บุคลากรมีใจรักงานบริการ ตั้งใจทํางาน และ
ร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ ด้าน
หน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ทํางานได้ช้า
๓) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งเอกสาร และสื่อ
อิเลคทรอนิคส์จํานวนมาก รวมทั้งยังมีอุปกรณ์และ ๓) สภาพห้องทํางานในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลา
เทคโนโลยีสนับสนุนในการทํางานอย่างเพียงพอ
กุล มีอากาศร้อน ทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเปิด
เครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน
๔) มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
๕) เป้าหมายของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับอัต ๔) มีเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์จํานวนมาก แต่
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
ไม่มีความหลากหลายและไม่ทันสมัย
๖) มีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
๕) ขาดผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษา
๗) มีการพัฒนาด้านบริการและสภาพแวดล้อมอย่าง สภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
ต่อเนื่อง
๖) ไม่มีการเน้นให้มีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม
และบริการสารสนเทศสู่มาตรฐานสากล
๗) สถานที่ในการทํางานไม่เหมาะสม มีเสียงดัง
รบกวนการทํางานของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
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๒๒
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
๓. ระบบการทํางาน
๑) มีตัวชี้วัด (KPI) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
- ระบบประเมินผลการ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของ
สํานักหอสมุด
ทํางาน (KPI)
๒) มีคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยใช้ตัวชี้วัด (KPI) ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล ทุก ๖ เดือน และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ
๓) มีเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเหมาะสมตรงตามงานที่ปฏิบตั ิ
๔) บุคลากรให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจ
กระตือรือร้น และขยันในการทํางาน
๕) บุคลากรสามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพ มี
เป้าหมาย มีข้อมูลในการปฏิบัติงานและปริมาณงาน
ที่ชัดเจน
๖) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมีระบบควบคุม
ประสิทธิภาพการทํางานที่เป็นระบบสากล
๗) มีโอกาสในการพัฒนางานตนเองอย่างต่อเนื่อง
๘) มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด

จุดอ่อน
๑) เกณฑ์ของตัวชี้วัดบางตัวนํามาใช้ไม่เหมาะสม
หรือปฏิบัติได้ยาก เช่น เกณฑ์วันลา
๒) ยังไม่มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และ
พัฒนางาน
๓) การทํางานโดยใช้ตัวชี้วัดมาประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทําให้บุคลากรขาดความร่วมมือในการ
ทํางาน เห็นแก่ตัว ทําลายวัฒนธรรมของหน่วยงาน
เกิดความเครียดในการทํางาน เนื่องจากทุกคนมุ่งแต่
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของตนเอง
๔) เกิดผลกระทบกับงานที่ไม่ได้กําหนดตัวชี้วัดได้
๕) ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกําหนด
เกณฑ์ตัวชี้วัด
๖) บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจเรื่องตัวชี้วัด (KPI)
และการกําหนดคุณลักษณะงาน (Job Description)
๗) ตัวชี้วัดหน่วยงานบางตัวไม่สามารถวัด
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานได้ตาม
วัตถุประสงค์
๘) การเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงภาระงาน มีผลกระทบ
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
๙) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่ได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด
เช่น กําหนดการประเมินทุก ๖ เดือน แต่ในทาง
ปฏิบัติทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียง ๕
เดือน
๑๐) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดได้เพียง
บางส่วน เนื่องจากมีภาระงานมาก
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๒๓
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
๔. รูปแบบการบริหาร ๑) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิด
สร้างสรรค์ ยอมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาส
หรือภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร/หัวหน้างาน ให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
๒) ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับบุคลากร เป็นที่
ปรึกษาในการทํางาน ให้การสนับสนุนด้านขวัญ
กําลังใจ และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๓) ผู้บริหารให้อิสระในการทํางาน และการตัดสินใจ
ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมาย
๔) ผู้บริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
๕) ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น
ในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
๖) ผู้บริหารมีการมอบหมายภาระงาน และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการติดตามความคืบหน้า และ
ผลสัมฤทธิ์ของาน
๗) หัวหน้าฝ่ายมีความเข้มแข็ง และมีความรู้
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
๘) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก และมี
แผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

จุดอ่อน
๑) หัวหน้าฝ่าย/งาน บางคน ยังขาดภาวะผู้นํา ไม่
กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่มีจริยธรรม และคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน
๒) บุคลากรไม่ได้รับการสนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ ไม่
มีการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในทํางาน และ
ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓) มีปัญหาในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ทําให้
บางครั้งบุคลากรไม่เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔) หัวหน้าฝ่าย/งาน ไม่แสดงศักยภาพในการทํางาน
ให้เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นแบบอย่างที่ดี
๕) การประชาสัมพันธ์ยังขาดระบบการทํางานทีด่ ี
๖) หัวหน้าฝ่าย/งาน มีอํานาจมากเกินไป
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๒๔
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
๕. บุคลากร
๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
สายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ขยัน และอดทน ในการปฏิบัติงาน
๒) มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มี
จิตสํานึกในการให้บริการ และมีการทํางานอย่างมี
ความสุข
๓) มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ มีวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบพี่น้อง และมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน

๖. ทักษะฝีมือ

๑) มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญการ ประสบการณ์
และมีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางสูง
๒) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ศึกษาดู
งาน อบรม สัมมนา เป็นต้น
๓) มีความรับผิดชอบ มีความรู้ในการให้บริการ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตบริการ
๔) บุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายให้
ความรู้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
๕) มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

จุดอ่อน
๑) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาด้าน
สุขภาพ
๒) บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายด้าน มีภาระ
งานที่มาก และการจัดคนไม่เหมาะสมกับงาน
๓) ขาดอัตรากําลังที่มาทดแทนผู้เกษียณอายุ/
เกษียณอายุก่อนอายุราชการ
๔) ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ขาดทักษะด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕) บุคลากรบางคนไม่รักหน่วยงาน ไม่พร้อมที่จะ
เสียสละเพื่อหน่วยงาน
๖) ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้งานอื่นๆ ขาดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑) บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลจากฐานข้อมูลของหอสมุด ฐานข้อมูลออนไลน์
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๒) ไม่มีการวางแผนการเตรียมบุคลากรทดแทนใน
กรณีมีผู้เกษียณอายุราชการและไม่มีแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้ หรือแนวปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่
๓) การถ่ายทอดงานยังไม่มีคุณภาพ เนื่องจากผู้รับ
การถ่ายทอดมีภาระงานประจํามาก
๔) บุคลากรขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง
๕) บุคลากรไม่เพียงพอกับงาน และการจัดคนลงงาน
ไม่เหมาะสม
๖) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการเขียนงานทาง
วิชาการ
๗) ไม่มีการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
๘) ขาดการส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรที่มี
ความสามารถ (Talent People) ไปปฎิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง
๗. ค่านิยมร่วม
๑) มีจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind)
“บริการที่เป็นเลิศ”
๒) เสียสละเพื่อส่วนรวม
“จิตบริการ”
๓) ใฝ่ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
๔) มีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใสในการใช้
บริการ
๘ อื่นๆ
๘.๑ การเสริมสร้าง
๑) มีการส่งเสริมให้ความรู้ และประสบการณ์ ด้าน
จริยธรรมและ
การให้บริการ แก่บุคลากร โดยการจัดสัมมนา
วัฒนธรรมในองค์กร
ฝึกอบรม ศึกษาเพิ่มเติมเป็นรายวิชา เพื่อให้บุคลากร
มีจิตบริการอย่างแท้จริง
๒) มีการให้รางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น
เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกําลังใจ
๓) มีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทําให้มีการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
๔) มีคอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ

จุดอ่อน
๑) มีภาระงานประจํามาก ไม่สามารถทําหน้าที่การ
ให้บริการได้อย่างเต็มที่
๒) มีภาวะความเครียดสูง เนื่องจากต้องให้บริการ
กับผู้ใช้บริการหลายประเภท
๓) ขาดความกระตือรือร้น เนื่องจากต้องทํางานซ้ําๆ
แบบเดิมทุกวัน
๑) บุคลากรมีความเป็นตัวตนสูง
๒) คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย ทํางานได้ช้า
๓) มีพื้นที่ในการทํางานจํากัด
๔) มีงบประมาณในการดําเนินงานจํากัด
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๒๖

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
๑. การเมืองใน
ระดับชาติ

๒. การบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย

๓. เศรษฐกิจของ
ประเทศ

โอกาส

ภัยคุกคาม

๑) มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง ไม่มีความมั่นคง
ทางการเมือง
๒) มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่อย
ทําให้นโยบายการศึกษาไม่ต่อเนื่องมีผลกระทบกับ
การจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาหน่วยงาน
๓) มีความไม่เข้าใจของบุคลากรในเรื่องการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ทําให้เกิดความ
กังวล และความไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน
๔) โครงการเกษียณก่อนอายุราชการ ทําให้
หน่วยงานสูญเสียบุคลากรที่มีความชํานาญการสูง
๑) นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
๑) นโยบายมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตามคณะ
ชีวิต และสนับสนุนให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทําให้การทํางานหรือ
๒) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับห้องสมุด โครงการที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ต่อเนื่อง
และให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
๒) ไม่มีนโยบายที่กําหนดทิศทาง และกํากับการ
พัฒนาหน่วยงาน
ปฏิบัติงานของห้องสมุดที่ชัดเจน
๓) นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ๓) การเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อ
รักษาการ ทําให้ไม่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได้
เตรียมเข้าสู่การเป็นสมาชิกชุมชนอาเซียน ในปี พ.ศ. เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒๕๕๘
๔) ขาดผู้บริหารมืออาชีพ
๑) การร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้เกิด ๑) สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําให้
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการ
๒) ได้รับงบประมาณสนับสนุนลดลง
๑) นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทํา
ให้เอื้อต่อการพัฒนาห้องสมุด
๒) รัฐบาลให้ความสําคัญด้านการศึกษา และการ
ส่งเสริมศิลปะ
๓) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เนื่องจาก
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
๔) การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิก
ชุมชนอาเซียน
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๒๗
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
๔. การเงินของ
มหาวิทยาลัย

๕. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

โอกาส

ภัยคุกคาม

๑) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ
๒) ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๓) ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน/
ค่าจ้าง

๑) ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้การบริหาร
จัดการขาดความต่อเนื่อง
๒) มีความล่าช้าในการบริหารงบประมาณ เนื่องจาก
มีความเข้มงวดในการใช้จ่าย ตามระเบียบราชการ
๓) รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่คณะวิชา ทําให้มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถนํามาใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนกลางได้
๑) ระบบ Network ของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร ทําให้
การทํางานในหน่วยงานสะดุดและมีปัญหาในการ
ให้บริการ
๒) หน่วยงานไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง ระบบได้เอง
๓) โปรแกรมการใช้งานต่างๆ ราคาสูงและมี
กฎหมายลิขสิทธิ์ต่อการจัดบริหารของห้องสมุด

๑) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
ระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
๒) มีการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้บริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
๓) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้ห้องสมุด
สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการทาง
ออนไลน์ได้ดีขึ้น เช่น การยืม – คืนหนังสือทาง
ออนไลน์
๔) มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และมีเว็บไซด์ของทุกหน่วยงาน ทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้
๕) มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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๒๘
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
๖. อื่น
๖.๑ ภัยพิบัติธรรมชาติ

โอกาส

ภัยคุกคาม

๑) มีนโยบายในการรองรับด้านภัยพิบัติธรรมชาติที่
เกิดขึ้น สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

๑) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ยัง
ไม่รองรับการเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากมีปัญหาบ่อย
เช่น ระบบไฟฟ้าดับ ระบบน้ํา การจราจร เป็นต้น
๖.๒ ระบบงานวิชาการ ๑) มีแผนการพัฒนาสู่ความเป็นห้องสมุดดิจิตอลโดย ๑) งบประมาณไม่เพียงพอ ทําให้ไม่สามารถจัดสรร
และวิจัยของ
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเลคทรอนิกส์ที่
งบประมาณสนองตอบความต้องการพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย
หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของ
นักวิจัยได้ เช่น การจัดซื้อฐานข้อมูล การจัดซื้อ
ผู้ใช้บริการ
โปรแกรมสําเร็จรูป
๒) มีแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภท ๒) ไม่มีแผนในการทําวิจัย
สิ่งพิมพ์ให้มีความทันสมัย
๓) มีการบริการใหม่ๆ ที่อํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการ เช่น การบริการตอบคําถามทางออนไลน์
๔) มีการประยุกต์ใช้บริการที่มีอยู่ใน Social Network
เข้ามาขยายขอบเขตการให้บริการ
๕) ผู้ให้บริการมีความถนัด และมีความชํานาญ จึง
ทําให้เกิดการบริหารที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๖) มีอาจารย์ นักวิจัยที่มีความสามารถ
๗) มีห้องสมุดที่สามารถอํานวยความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูล
๘) มีกลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
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๒๙

ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑. วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสํานักหอสมุดกลาง ให้มีรูปแบบการดําเนินงานในเชิงรุก
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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๒. ขั้นตอน/ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
๒.๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ได้ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน
ดังแสดงในภาพ

สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย

ประชุม
คณะทํางาน

แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์สํานัก
หอสมุดกลาง

แผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/

คณะทํางานฯ ประชุม
ระดมความคิดเพื่อปรับ
แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจําปี

หน่วยงานในสังกัดกําหนด
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/
แผนปฏิบัติราชการ

แบบสอบถามความคิด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สํานักงานหอสมุดกลาง

แผนยุทธศาสตร์
สํานักหอสมุดกลาง

-

สัมมนาบุคลากร
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การ
จัดทํา competency และ Kpis
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๓๑

๒.๒ ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ได้
ดําเนินการตามแนวทางของการจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) โดยประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ
ดังนี้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental Scanning) โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งจะพิจารณาทั้งสภาวะแวดล้อมภายใน
(Internal Environment) อันได้แก่ . โครงสร้างหน่วยงาน
เป้าหมายหน่วยงาน ระบบการทํางาน
รูปแบบการบริหาร บุคลากร ทักษะฝีมือ ค่านิยมร่วม
รวมทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก (External
Environment) อันได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองในระดับชาติ การบริหารระดับมหาวิทยาลัย . เศรษฐกิจของ
ประเทศ การเงินของมหาวิทยาลัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้นําปัจจัยทั้ง ๒
ประการดังกล่าว มาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis)
๒.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เมื่อได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
โดยรวมแล้ว ก็จะได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หรือภาพและสภาวะที่พึงคาดหวังอันเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้าย
โดยคํานึงถึงพันธกิจ (Mission) และปรัชญาของสํานักหอสมุดกลางประกอบกัน หลังจากนั้นจะได้กําหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักหรือเป้าประสงค์ (Goal) กลยุทธ์และมาตรการของแผน
๒.๓ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) หรือการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ในรูปของโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแสดงความต้องการงบประมาณ รวมทั้งดัชนีวัดผลสําเร็จ
๒.๔ การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนว่าประสบความสําเร็จ หรือมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด โดยกําหนดให้มีการ
ประเมินผลปีละครั้ง ทั้งนี้เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่อไป
สํ า นั ก หอสมุ ด กลางได้ เ ตรี ย มการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง โดยได้
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
และรับรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ อันจะทํา
ให้แผนดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๑) สํานักหอสมุดกลางแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตามคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(๒) กําหนดให้หัวหน้างานวางแผนและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบเตรียมการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
(๓) ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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(๔) จัดทําแบบสํารวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมสํานักหอสมุดกลาง (SWOT Analysis) สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานัก
หอสมุ ด กลาง ปี พ .ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๖๐ และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากบุ ค ลากรสํ า นั ก
หอสมุดกลางทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางจัดทําร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการที่จะผลักดัน
(๕) ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๖) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง” โดย
อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ๕๐ ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และจัด
กลุ่มระดมความคิดเพื่อพิจารณาผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น
(๗) คณะกรรมการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดไปจัดทํา
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการที่จะผลักดัน พร้อมทั้งจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้บุคลากรสํานักหอสมุดกลางพิจารณา
(๘) ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
ฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางให้ความเห็นชอบ
(๙) สํานักหอสมุดกลางจัดสัมมนาบุคลากร เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
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๓๓

๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และพันธกิจ
สํานักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จึงได้กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจเพื่อเป็นหลักใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้

ปณิธาน (Determination)
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยี

ค่านิยมหลัก (Corporate value)
บริการด้วยมิตรไมตรี เสริมสร้างสิ่งดีให้องค์กร

พันธกิจ (Mission)
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ และมาตรการ
เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของสํานักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสําเร็จ สํานักหอสมุดกลางจึง
ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑. การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
ด้านที่ ๒. การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านที่ ๓. การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
ด้านที่ ๔. การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
ด้านที่ ๕. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๖. การบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านที่ ๗. การเป็นผู้นําสารสนเทศด้านศิลปะ วัฒนธรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางเป็นองค์กรที่มีความสวยงาม ทันสมัย มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํ า นวนของส่ ว นพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและเพื่ อ การ
ดําเนินงานสนับสนุนการบริการ
๒. ผลการประเมินด้านความสวยงาม สร้างสรรค์และทันสมัยของการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อการเรียนรู้
๓. จํานวนพื้นที่ได้รับการจัดสภาพสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ ๑.๑ การจัดการพื้นที่การให้บริการที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการสร้างสรรค์

มาตรการ ที่จะผลักดัน
๑.๑.๑ พัฒนาพื้นที่หอสมุด พระราชวังสนามจันทร์
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
๑.๑.๒ พัฒนาพื้นที่หอสมุดสาขา วังท่าพระอย่าง
คุ้มค่า ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
๑.๑.๓ พัฒนาพื้นที่หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยา
เขต
๑.๑.๔ พัฒนาพื้นที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ให้เป็นแหล่งรวมคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๕ พัฒนาพื้นที่บริการของสํานักงานเลขานุการ
ให้มีความสวยงาม และทันสมัย

กลยุทธ์ ๑.๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สร้าง
ความสุขในการทํางาน

๑.๒.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะใน
การทํางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนมีช่องทางสําหรับให้ผู้ใช้บริการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
๒. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตามความต้องการและนํามาให้บริการได้ภายในเกณฑ์
เวลามาตรฐานที่กําหนด
๓. ร้อยละ/ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ (คณะวิชา/หน่วยงาน)
กลยุทธ์
๒.๑ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีท่ ันสมัย
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งใน
รูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

มาตรการ ที่จะผลักดัน
๒.๑.๑ มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ
๒.๑.๒ มีการสรุปผลการดําเนินงานจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
๒.๒.๑ มีโครงการจัดทําผลงานทางวิชาการเผยแพร่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์หมวดหมู่และ ๒.๓.๑ มีการกําหนดค่าเป้าหมายในการวิเคราะห์
ทํารายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
หมวดหมูแ่ ละทํารายการ
๒.๓.๒ มีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
เป็นมาตรฐานสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์ : สํานักหอสมุดกลางมีบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
๒. ร้อยละของเกณฑ์คุณภาพด้านการให้บริการที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเทียบเคียง
๓. จํานวนระบบ/รูปแบบ/ช่องทางเพื่อการจัดหาทรัพยากร การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
๔. จํานวนการให้บริการเชิงรุก
๕. จํานวนการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์
๓.๑ การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูส่ ากล

มาตรการ ที่จะผลักดัน
๓.๑.๑ จัดทําเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการห้องสมุดเพื่อนําไปสู่การเทียบเคียง
(Benchmark)
๓.๑.๒ มีการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางาน
๓.๑.๓ เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ
๓.๑.๔ พัฒนาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการเชิงรุก
๓.๑.๕ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
คุ้มค่า

๓.๒ การบริการสารสนเทศเพือ่ การค้นคว้าและวิจัย

๓.๒.๑ มีระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัย
๓.๒.๒ ส่งเสริมและเผยแพร่การรู้สารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าและวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะในการทํางานเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนแผนงาน/แผนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๒. จํานวนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๔. จํานวนบุคลากรได้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ
กลยุทธ์
๔.๑ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

มาตรการ ที่จะผลักดัน
๔๑.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
๔.๑.๒ วิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละ
สายงาน (Training Roadmap)
๔.๑.๓ สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร (Career
Path)
๔.๑.๔ วิเคราะห์และวางแผนการทดแทนอัตรากําลัง
(Succession Plan)
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๓๙

กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

กลยุทธ์ ๔.๒ การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศของ ๔.๒.๑ สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อกระตุ้นการ
สํานักหอสมุดกลาง (Team Work)
ทํางานเป็นทีม
๔.๒.๒ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการของสํานักหอสมุดกลาง
๔.๒.๓ จัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาการทํางานเป็น
ทีม
กลยุทธ์ ๔.๓ การเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากร ๔.๓.๑ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ศึกษา
ดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ
๔.๓.๒ สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในวิชาชีพ
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๔๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : หน่วยงานเป็นหน่วยงานที่มีหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์การบริหารเป็นที่ยอมรับ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
๑. จํานวนช่องทางการสื่อสาร/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
๒. จํานวนระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
๔. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

๕.๑ การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการ ๕.๑.๑ สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทํา
บริหารสํานักหอสมุดกลาง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปฏิบัติงาน
๕.๑.๒ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
๕.๒ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ๕.๒.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารอย่าง
บริหาร
เหมาะสม
๕.๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือในการบริหารงาน
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๔๑

กลยุทธ์

มาตรการ ที่จะผลักดัน

๕.๓ การบริหารสํานักหอสมุดกลางตามหลักธรรมาภิ ๕.๓.๑ ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส
บาล
ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน
๕.๓.๒ มีระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ที่
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๕.๓.๓ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับศักยภาพและสะท้อนสมรรถนะของ
บุคคลอย่างเป็นธรรม
๕.๓.๔ ใช้ระบบบริหารคุณภาพกํากับการดําเนินงาน
๕.๓.๕ มีการแต่งตั้งตัวแทนชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาการ
บริหารงาน
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๔๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริการวิชาการแกสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริการวิชาการแกสังคม
เปาประสงค : เปนองคกรที่ใหบริการวิชาการเพื่อเพิ่มคุณคา และสรางมูลคา
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
๑. ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ
กลยุทธ

มาตรการ ที่จะผลักดัน

๖.๑ การให บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ส อดคล อ งกั บ ความ ๖.๑.๑ สนับสนุนบุคลากรในการใหบริการวิชาการแก
ตองการของชุมชน
ชุมชน
๖.๑.๒ พัฒนารูปแบบการใหบริการทางวิชาการที่
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
๖.๒ การใหบริการวิชาการที่สรางมูลคาใหกับสํานัก ๖.๒.๑ สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายใน/
หอสมุดกลาง
ภายนอก ใหเปนหุนสวนในการใหบริการวิชาการ
๖.๒.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สรางมูลคาใหกับ
สํานักหอสมุดกลาง

๔๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ : การเปนผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การเปนผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
เปาประสงค : เปนหนวยงานที่เปนเลิศดานศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
๑. จํานวนฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาและเผยแพรสูสาธารณะ
๒. จํานวนฐานขอมูล/สารสนเทศที่เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดแสดง/เผยแพร
๓. จํานวนสารสนเทศ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่เผยแพร/ดําเนินการ
กลยุทธ
๗.๑ การจัดการสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม

มาตรการ ที่จะผลักดัน
๗.๑.๑ ผลักดันหอสมุดสาขา วังทาพระสูความเปน
ผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
๗.๑.๒ สรางระบบการบริหารหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
๗.๑.๓ พัฒนาศูนยขอมูลภาคตะวันตก หอสมุด
พระราชวังสนามจันทรสูความเปนผูนําสารสนเทศ
ภูมิภาคตะวันตก
๗.๑.๔ สนับสนุนหนวยงานในสังกัดสํานัก
หอสมุดกลางเผยแพรสารสนเทศดานศิลปะวัฒนธรรม
สูส ังคมภายนอก
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๔๔

๕. การบริหารแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลางให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นนั้
จําเป็นต้องมีการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงต้องมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้
๑. กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปีของสํานักหอสมุดกลาง โดยประสานงาน
กับหน่วยงานระดับในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบและงบประมาณให้มีความสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
(๒) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายและกรอบแนวทางการดําเนินงานสู่
หน่ ว ยงาน ตลอดจนให้ หน่ ว ยงานพิ จ ารณาเป้ า หมายตั วชี้ วั ด กลยุ ท ธ์ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก
หอสมุดกลาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกําหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
(๓) นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับ
ความสามารถในการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด และเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดกลางต่อไป
๒. การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation)
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Monitoring and Evaluation)
เมื่อสํานั กหอสมุดกลางได้มี การกําหนดยุทธศาสตร์ และแปลงยุ ทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแ ล้ว ก็ จะต้องมี
กระบวนการและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดกลางได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้หรือไม่ หรือเมื่อยุทธศาสตร์เกิดขึ้นแล้วจะช่วยทําให้
สํานักหอสมุดกลางบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการประเมินว่าการดําเนินงานตามแผน
ประสบความสําเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด โดยกําหนดให้มีการประเมินผล ดังนี้
(๑) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีละ ๑ ครั้ง และสิ้นสุด
แผน (ปี ๒๕๖๐) โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความสําเร็จ (Critical
Success Factors) ของการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธ์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ได้วาง
ไว้
(๒) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีละ ๒ ครั้ง
คือ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เพื่อเป็นการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ของแผน
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๕. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สาํ นักหอสมุดกลางกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
พ.ศ.
๒๕๕๔–๒๕๖๓

แผนยุทธศาสตร์
สํานัก
หอสมุดกลาง
พ.ศ.
๒๕๕๖-๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนา
หลักสูตรและ
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การจัดการพื้นที่
และพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
และการ
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การปรับปรุงและ
พัฒนาด้านกิจการ
นักศึกษาเพือ่
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
และความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การบริการวิชาการ
แก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอื้อให้
เกิดการเรียนรู้
และความคิด
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การเป็นผู้นํา
สารสนเทศด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างความ
เป็นเลิศด้านการ
วิจัยเชิง
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
และสังคมโดยการ
ให้บริการทาง
วิชาการ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเผยแพร่
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การเพิม่ ศักยภาพ
ด้านการจัดการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อการเป็น
มหาวิทยาลัย
แห่งการ
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การบริการที่เป็น
เลิศเพื่อมุ่งสู่
มาตรฐานระดับ
สากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนา
บุคลากรเพื่อ
ความเป็นเลิศ
ของสํานัก
หอสมุดกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการตาม
พันธกิจให้มี
ประสิทธิภาพ

๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาคผนวก ก
๑. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
๒. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการแผนยุทธศาสตร์สํานักหอสมุดกลาง

๔๖

คาเปาหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐
วิสัยทัศน : ศูนยกลางแหงการเรียนรู สรางสรรค และใหบริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานกาวทันเทคโนโลยี
Baseline
ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

หนวยนับ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
เมื่อสิ้นแผน

เปาหมายรายป
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และการสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการพื้นที่และพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และการสรางสรรค
๑.๑) จํานวนของสวนพื้นที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ
ประโยชนของผูใชบริการและเพื่อการดําเนินงานสนับสนุนการ
บริการ*
๑.๒) ผลการประเมินดานความสวยงาม สรางสรรคและทันสมัย
ของการจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อการ
เรียนรู
๑.๓) จํานวนพื้นที่ไดรับการจัดสภาพสภาพแวดลอม และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู

-

-

-

แหง/พื้นที่

๘

๒

๑

๒

๑

๒

-

-

-

คะแนน

๔.๘

๔.๐

๔.๒

๔.๔

๔.๖

๔.๘

-

-

-

แหง/พื้นที่

๕

๑

๑

๑

๑

๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
๑.๑) จํานวนมีชองทางสําหรับใหผูใชบริการเสนอซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ
๑.๒) รอยละของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาตามความตองการ
และนํามาใหบริการไดภายในเกณฑเวลามาตรฐานที่กําหนด
๑.๓) รอยละ/ระดับการมีสวนรวมของผูใชบริการ (คณะวิชา/
หนวยงาน)

-

-

-

ชองทาง

๓

๒

๒

๓

๓

๓

-

-

-

รอยละ

๙๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

-

-

-

รอยละ

๙๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๔๗
Baseline
ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

หนวยนับ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
เมื่อสิ้นแผน

เปาหมายรายป
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริการที่เปนเลิศเพื่อมุงสูมาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริการที่เปนเลิศเพื่อมุงสูมาตรฐานระดับสากล
๑.๑) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
๑.๒) รอยละของเกณฑคุณภาพดานการใหบริการที่เทียบเทา
หรือสูงกวาเกณฑมาตรฐานเทียบเคียง
๑.๓) จํานวนระบบ/รูปแบบ/ชองทางเพื่อการจัดหาทรัพยากร
การสนับสนุนชวยเหลือผูใชบริการ
๑.๔) จํานวนการใหบริการเชิงรุก
๑.๕) จํานวนการใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

-

-

-

คะแนน
รอยละ

๔.๘
๙๐

๔.๐
๗๐

๔.๒
๗๕

๔.๔
๘๐

๔.๖
๘๕

๔.๘
๙๐

-

-

-

๓

๒

๒

๓

๓

๓

-

-

-

รูปแบบ/
ชองทาง
บริการ
บริการ

๖
๖

๕
๕

๕
๕

๖
๖

๖
๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเปนเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อความเปนเลิศของสํานักหอสมุดกลาง
๑.๑) จํานวนแผนงาน/แผนกิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากรอยาง
เปนระบบ
๑.๒) จํานวนกิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร
๑.๓) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
๑.๔) จํานวนบุคลากรไดเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ

-

-

-

แผน

๑

๑

๑

๑

๑

๑

-

-

-

กิจกรรม
รอยละ
คน

๓
๙๐
๔

๒
๗๐
-

๒
๗๕
๑

๓
๘๐
๑

๓
๘๕
๑

๓
๙๐
๑

๔๘
Baseline
ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

หนวยนับ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
เมื่อสิ้นแผน

เปาหมายรายป
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ ๕ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๑.๑) จํานวนชองทางการสื่อสาร/กิจกรรมดานการบริหารจัดการ
ที่เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
๑.๒) จํานวนระบบฐานขอมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน
๑.๓) รอยละของโครงการ/กิจกรรม/แผนงานที่เปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ
๑.๔) ผลการประเมินดานการบริหารจัดการองคกร

-

-

-

กิจกรรม

๒

๑

๑

๒

๒

๒

-

-

-

ระบบ

๒

-

๑

-

๑

-

-

-

-

รอยละ

๙๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

-

-

-

คะแนน

๔.๘

๔.๐

๔.๒

๔.๔

๔.๖

๔.๘

๔.๘

๔.๐

๔.๒

๔.๔

๔.๖

๔.๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริการวิชาการแกสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การบริการวิชาการแกสังคม
๑.๑) ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการ

-

-

-

คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ : การเปนผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๗ : การเปนผูนําสารสนเทศดานศิลปะ วัฒนธรรม
๑.๑) จํานวนฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมที่พัฒนาและ
เผยแพรสูสาธารณะ
๑.๒) จํานวนฐานขอมูล/สารสนเทศที่เปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยที่มีการจัดแสดง/เผยแพร
๑.๓) จํานวนสารสนเทศ/กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมที่
เผยแพร/ดําเนินการ

-

-

-

ฐาน

๕

๑

๑

๑

๑

๑

-

-

-

ฐาน

๒

-

๑

-

๑

-

-

-

-

กิจกรรม

๒

-

๑

-

๑

-

--------
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