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 ก 

คํานํา 
 

   สํานักหอสมุดกลางไดจัดทําแผนยุทธศาสตร สําหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการและ

ดําเนินพันธกิจใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  

ปรัชญา และปณิธานของสํานักหอสมุดกลาง โดยครอบคลุมภารกิจการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง   

   แผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดจัดทํา

ข้ึนภายใตกรอบของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยภายใตยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู และ

ความคิดสรางสรรค ยุทธศาสตรที่ ๕ การสรางความเขมแข็งใหชุมชน และสังคมโดยการใหบริการทางวิชาการ 

อยางเปนระบบและตอเน่ือง พรอมทั้งเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตรที่ ๗ การบริหารจัดการ

องคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  และยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการตามพันธกิจใหมปีระสิทธิภาพ โดยประกอบดวย ๗ ประเด็นยุทธศาสตร  

๗ เปาประสงค  พรอมทั้งกลยุทธที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวในระยะ ๕ ป  และมี

ตัวช้ีวัดในมิติตางๆ เพื่อกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรน้ัน ๆ    

   สํานักหอสมุดกลางหวังเปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับน้ี จะใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง

ตลอดระยะเวลา ๕ ปขางหนา  อีกทั้งใชเปนกลไกในการเรงรัด กํากับติดตามการดําเนินงานของแตละงานใน

สังกัด เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสํานักหอสมุดกลางตอไป   
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 เปาหมายของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลางระยะ ๕ ป  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) คือ  

การประสานงานและกํากับติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานแผน  งบประมาณและการเงิน 

บุคลากร การบริหารงานทั่วไป และการประกันคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบและใหคําปรึกษา เพื่อมุงสูการเปน

ผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการ  โดยเปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําข้ึนภายใตนโยบายของ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรอบของแผนยุทธศาสตรเกิดจากการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา สถานภาพปจจุบัน ภาพอนาคตจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาสํานักหอสมุดกลางในอนาคต รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมคณะทํางานจดัทําแผนยุทธศาสตร

และบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง 

 สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานหอสมุดกลางระยะ ๕ ป (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

ประกอบดวย ๓ สวน คือ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานภาพในปจจุบัน  

บทวิเคราะหสภาพแวดลอม และรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สวนท่ี ๑ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถานภาพในปจจุบัน  

  เปนการนําเสนอจุดมุงหมายและปณิธานการกอต้ังสํานักหอสมุดกลาง พัฒนาการดานการสนับสนุน

การจัดการศึกษา ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ในดานการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  บุคลากร การบริการวิชาการแกสังคม  ในสวนสถานภาพปจจุบันของสํานัก

หอสมุดกลาง เปนการนําเสนอขอมลูบคุลากร และงบประมาณที่จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

 สวนท่ี ๒ บทวิเคราะห  

  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทีม่ีผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ 

สํานักหอสมุดกลาง 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก :  

โอกาส  นโยบายรัฐบาล/มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของ

ชุมชน ทําใหเอื้อตอการพัฒนาหองสมุด  มีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเปนสมาชิกชุมชนอาเซียน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหหองสมุดสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางออนไลนไดดีข้ึน 

เชน การยืม – คืนหนังสือทางออนไลน  มหาวิทยาลัยมีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และมี

เว็บไซตของทุกหนวยงาน ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยได  มีนโยบายในการรองรับ

ดานภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดข้ึน สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย และระบบงานวิชาการและวิจัย  มี

แผนการพัฒนาสูความเปนหองสมุดดิจิตอลโดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย 

และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ และปจจุบัน ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)  การ



 

แผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๒ 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม  และการแขงขันทางดิจิทัลอยางรุนแรง สํานักหอสมุดกลางจําเปนตอง

ปรับตัวเพื่อสนองตอบตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

ภัยคุกคาม นโยบายมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงตามคณะผูบรหิารมหาวิทยาลัย ทําใหการทํางานหรือ

โครงการที่วางไวไมเปนไปตามแผนและไมตอเน่ือง  สภาวะเศรษฐกจิของประเทศตกตํ่า ทําใหงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอในการบริหารจัดการ  งบประมาณสนับสนุนลดลง  รายไดสวนใหญอยูที่คณะวิชา 

ทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถนํามาใชจายเพื่อเปนประโยชนตอสวนกลางได  ระบบ Network ของ

มหาวิทยาลัยไมเสถียร ทําใหการทํางานในหนวยงานสะดุดและมปีญหาในการใหบริการ  หนวยงานไมสามารถ

แกไข ปรับปรุง ระบบไดเอง  ดานภัยพิบัติธรรมชาติ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ยังไม

รองรับการเกิดภัยพิบัติ เน่ืองจากมปีญหาบอยจากระบบไฟฟา ระบบนํ้า การจราจร เปนตน และงบประมาณที่

ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถจัดสรรงบประมาณสนองตอบความตองการพื้นฐานของนักวิจัยได เชน การจัดซื้อ

ฐานขอมูล การจัดซื้อโปรแกรมสําเรจ็รปู 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน :  

จุดแข็ง  สํานักหอสมุดกลางมีโครงสรางหนวยงานที่ชัดเจน  มีการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และ

เปาหมายที่ชัดเจน และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย   มีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  มีตัวช้ีวัด 

(KPIs) มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร และกลยุทธ ของสํานักหอสมุดกลาง  ผูบรหิาร

มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดสรางสรรค ยอมรบัฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวม 

ในการบริหาร  บุคลากรเปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณในสายงานอาชีพ มีความรับผิดชอบ  

มีความมุงมั่น ต้ังใจ ขยัน และอดทน ในการปฏิบัติงาน  มีความเช่ียวชาญ ชํานาญการ ประสบการณ และ 

มีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางสูง  มีจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind)   มกีารสงเสริมใหความรู และ

ประสบการณ ดานการใหบริการ แกบุคลากร โดยการจัดสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาเพิม่เติมเปนรายวิชา  

เพื่อใหบุคลากรมจีิตบริการอยางแทจรงิ 

จุดออน  โครงสรางหนวยงานยังขาดการแบงสวนงานบางฝาย/งาน เชน งานประชาสัมพันธหอสมุด  

สํานักหอสมุดกลางไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผนดินคอนขางนอยไมเพียงพอตอการ

ดําเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน และซอมแซมครุภัณฑ  ระบบประเมินผลการทํางาน (KPIs) เกณฑของตัวช้ีวัด 

บางตัวนํามาใชไมเหมาะสม หรือปฏิบัติไดยาก เชน เกณฑวันลา   ดานบุคลากรสวนใหญเปนผูสูงอายุ มีปญหา

ดานสุขภาพ  บางคนรับผิดชอบงานหลายดาน มีภาระงานที่มาก และการจัดคนไมเหมาะสมกับงาน  บางสวน

ยังขาดทักษะในการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลของหอสมุด ฐานขอมูลออนไลน และทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

มีภาวะความเครียดสู ง เน่ืองจากตองใหบ ริการกับผู ใชบริการหลายประเภท   และบางสวนขาด 

ความกระตือรือรน เน่ืองจากตองทํางานซ้ํา ๆ แบบเดิมทุกวัน 
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๓ 

 สวนท่ี ๓ ยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  เปนการนําเสนอปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  คานิยมหลกั  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  

เปาประสงค ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร กลยุทธ  มาตรการ สรปุดังน้ี 

ปรัชญา (Philosophy) 

  มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช 

 ปณิธาน (Determination) 

  สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แกสังคมและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  องคการแหงนวัตกรรม ศูนยรวมคลังปญญาเพื่อการเรียนรูและสรางสรรคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 คานิยมหลัก (Corporate value) 

บริการดวยมิตรไมตรี  เสริมสรางสิ่งดีใหองคกร 

 พันธกิจ (Mission) 

เพื่อสนับสนุนและสงเสรมิการเรยีนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุก

สาขาวิชา อยางรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยี  รวมทั้งการใหบริการวิชาการ

แกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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๔ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร  

๒๔  ตัวช้ีวัด  ๑๒ กลยุทธ และ ๑๗ มาตรการ โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑. ดานการพัฒนาสาํนักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 

และมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย  ๕ ตัวช้ีวัด  ๕ กลยุทธ 

๕ มาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒. ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ  

เพ่ือเปนศูนยรวมคลังปญญาชั้นนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกอบดวย ๓ ตัวช้ีวัด ๒ กลยุทธ ๓ มาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓. ดานพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การสรางสรรค  

การสรางแรงบันดาลใจ  การสรางความสุขในมหาวิทยาลยั และสนบัสนุนการวิจัย ประกอบดวย  

๓ ตัวช้ีวัด ๑ กลยุทธ ๒ มาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔. ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือรองรับการเรียนรู การสรางสรรค

และการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก ประกอบดวย ๗ ตัวช้ีวัด ๒ กลยุทธ ๓ มาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕. ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรางคณุคา “ศิลปากร” ประกอบดวย ๖ ตัวช้ีวัด ๒ กลยุทธ ๔ มาตรการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 

     และมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางมีบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือรองรับ 

          การเปนองคการแหงนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนระบบบริหารงานและบริการ 

๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

๓. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 

๔. การมีสวนรวมในการบริหารสํานักหอสมุดกลางของบุคลากรทุกระดับ 

๕. การทบทวนการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

กลยุทธ ๑.๑ พัฒนาเปนสาํนักงานสมัยใหม 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๑.๑ กําหนดเปนนโยบายในการบรหิารเพื่อพฒันาสํานักหอสมุดกลางสูองคการนวัตกรรม 
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๕ 

กลยุทธ ๑.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลางเชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ๑.๓ บริหารงานตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๓.๑ บูรณาการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบรหิารงานกระบวนการหลักหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา (SIPOC Model) 

กลยุทธ ๑.๔ บริหารผลการปฏิบัติงาน 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๔.๑ จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ปนธรรมและสงเสรมิสนับสนุนขวัญและกําลังใจใน

การทํางานของบุคลากรและจัดทําการประกันคุณภาพ เพื่อประเมินผลองคการ 

กลยุทธ ๑.๕ จัดการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริการ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๑.๕.๑ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Sierra) ที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาบรูณาการในการจดับริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเปนศูนยรวมคลังปญญา 

     ชั้นนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดรวดเร็ว   

          ตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. งบประมาณจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ 

๒. จํานวนฐานขอมูล e-Book 

๓. จํานวนทรัพยากรจากการมีสวนรวมของคณะวิชาและผูใชบริการ 
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๖ 

กลยุทธ ๒.๑ พัฒนานวัตกรรมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

  ๒.๑.๑ การจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศโดยใชหลักวิชาชีพและการมสีวนรวมจากคณะวิชา  

ผูมสีวนไดเสียเพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการและเกิดประโยชนสูงสุด 

  ๒.๑.๒ จัดหาฐานขอมูล ทรัพยากรสารสนเทศอเิลคทรอนิกส (E-book, E-Journal ฯลฯ) ทีม่ีคุณภาพ

และราคาคุมคาเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

กลยุทธ ๒.๒ ใหบริการหอสมุดศลิปะและวัฒธนธรรมท่ีเปนเลิศ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

  ๒.๒.๑ พัฒนาหอสมุดสาขา วังทาพระเปนคลังปญญาช้ันนําและเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม

อันดับ ๑ ของประเทศทัง้ทีเ่ปนเอกสารสิ่งพมิพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูล  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจ   

     การสรางความสขุในมหาวิทยาลยั และสนับสนนุการวิจัย 

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางมีบริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานสูสากล 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนพื้นที่ที่ปรับปรุง 

๒. จํานวนหองเรียนรูกลุม 

๓. การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 กลยุทธ ๓.๑ สรางแรงบันดาลใจ สรางความสุขในมหาวิทยาลยั และสนบัสนุนการวิจัย 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

  ๓.๑.๑ ปรบัปรุงหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตเพือ่กําหนดพื้นที่เปนโซนตาง ๆ อยางชัดเจน เชน พื้นที ่

การอาน การเรียนรู พื้นทีส่ําหรับการสรางแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค พื้นที่สําหรบัการพักผอน  

ความบันเทิงและสรางความสุข พื้นทีส่ําหรับขอมลูในการวิจยั และพื้นที่สําหรบักลุมยอยขนาดตาง ๆ  

  ๓.๑.๒ ปรบัปรุงพื้นที่ทํางานของบุคลากรที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทํางานเพื่อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตรวมทั้งสรางเสริมสุขนิสัยในการจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือรองรับการเรียนรู การสรางสรรค 

     และการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

เปาประสงค : บุคลากรมสีมรรถนะในการทํางานเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศ 

           ของสํานักหอสมุดกลาง 
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๗ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

๒. ความพึงพอใจผูใชบริการ 

๓. จํานวนการเขาใชบริการ 

๔. จํานวนการเขาใชในระบบ Online 

๕. จํานวนการเขาถึงหองสมุดดิจิทัล 

๖. จํานวนบริการเชิงรุก 

๗. จํานวนโครงการอบรม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาถึงบริการของหอสมุด 

กลยุทธ ๔.๑ พัฒนานวัตกรรมการบริการ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

  ๔.๑.๑ สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรคิดคนนวัตกรรมในการบริการเพื่อนํามาใชในการบริการ 

เชิงรุกใหมากข้ึนโดยการกําหนดเปนนโยบายในการทํางาน การพัฒนาบคุลากร และการใหรางวัลประจําป 

  ๔.๑.๒ นําเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาประยุกตใชในงานบริการเพื่อการบริการที่เขาถึงไดทกุที่  

ทุกเวลา อยางไรขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศของผูใชบริการ 

กลยุทธ ๔.๒ พัฒนาบคุลากรเพ่ือพัฒนานวัตกรรมแกองคการ 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๔.๒.๑ พัฒนาบุคลากร ใหมีจิตบรกิารและมีความคิดรเิริม่ สรางสรรคเพื่อพฒันานวัตกรรมแกองคการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม  

     เพ่ือสรางคุณคา “ศลิปากร” 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีใหบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมคณุคา และสรางมลูคา 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนฐานขอมูลที่สรางข้ึนเอง 

๒. จํานวนเอกสารสิ่งพิมพที่จัดทําเอง 

๓. จํานวนการเขาใชบริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

๕. ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๖. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 
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๘ 

กลยุทธ ๕.๑ สรางคณุคาของศิลปากร 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๕.๑.๑ จัดระบบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยขอมูลภาคตะวันตก เช่ือมโยงกับสถาบัน

วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเกบ็รักษา เผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา 

๕.๑.๒ พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรสารสนเทศ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณคาไปยังสังคมและนานาชาติ 

กลยุทธ ๕.๒ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพ่ือสังคมและชุมชน 

 มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

 ๕.๒.๑ จัดบริการวิชาการแกสงัคมที่ตรงกบัความตองการของสังคมโดยการบูรณาการทัง้วิชาการ และ

ความรวมมือทัง้ภายในและภายนอกองคการ 

๕.๒.๒ จัดกจิกรรมที่รบัผิดชอบตอสงัคม (CSR) โดยความรวมมือทัง้ภายในและภายนอกองคการเพื่อ

สรางภาพลักษณของหนวยงานน 
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๙ 

 

SU LIB SYSTEM : 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และสถานภาพในปจจุบัน 
 

 การกําหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการสํานักหอสมุดกลางน้ัน จัดทําข้ึนภายใตบริบทการ

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยสูการเปนสังคมโลกาภิวัฒน การกาวสูระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู 

ควบคูกับการเตรียมความพรอมรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในอนาคต รวมทั้งการพิจารณา

ภาพในอดีต ความเปนมา ตลอดจนบทบาทหนาที่ของสํานักหอสมุดกลาง เพื่อใหเขาใจแนวคิด/ปณิธาน

เบื้องตนของการพัฒนา ซึ่งจะนําเสนอพัฒนาการและสถานภาพของสาํนักกลางในปจจบุัน เพื่อเปนพื้นฐานของ

การวิเคราะหขอมูลในสวนตอไป 
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๑๑ 

๑. ประวัติความเปนมาของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ังหองสมุดของมหาวิทยาลัย

ข้ึนเปนครัง้แรก ณ วังทาพระ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๗ เพือ่เปนแหลง

รวบรวมเอกสารสิง่พมิพและวัสดุอุปกรณการศึกษาตางๆ โดยมี

ฐานะเปนแผนกหน่ึง สงักดักองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังทา

พระ  มสีถานที่ทํางานรวมกบัแผนกอื่นๆ ในสํานักงานอธิการบดี

ต้ังอยูในอาคารดานหลงัอนุสาวรีย ศาสตราจารยศิลป พรีะศรี มี

พื้นที่ใหบรกิารประมาณ ๕๐ ตารางเมตร ซึ่งตอมาเมือ่มหาวิทยาลยัสรางอาคารหอสมุดแลวจึงยายมาอยู ณ 

อาคารหอสมดุวังทาพระ เมือ่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๘ แตพื้นที่ใหบรกิารก็ยังไมเพียงพอจงึตองขยายพื้นที่

บรกิารวารสารไปยังหอง ๓๑๐๓ ช้ันใตดินอาคารศูนยรวม ๓ ยายพื้นทีบ่รกิารโสตทัศนูปกรณ และพื้นที่ทํางาน

ไปยังช้ัน ๓และช้ัน ๔ อาคาร ๔ ช้ันดานหลงัอาคารหอสมุด 

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑ มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไป

ยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จึงไดจัดต้ังหองสมุดข้ึน

อีกแหงหน่ึง มีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวัง

สนามจันทร สําหรบัใหบริการการเรียนการสอน แกอาจารยและ

นักศึกษาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยใชสถานที่บรเิวณ

หองกลาง ช้ันลางอาคารทับแกว ๑ (A ๑) เปนที่ทําการช่ัวคราว มี

เน้ือที่ประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร ซึ่งตอมาไดยายไปยังอาคารถาวร ๒ ช้ัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ และยายไปยัง

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

หมอมหลวงปน มาลากุล 

ป พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต้ัง “สํานักหอสมุดกลาง” ตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยรวมสองหนวยงานเขา

ดวยกัน คือ แผนกหองสมุดสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี วังทาพระ และแผนกหองสมุด หองสมุดเสียง

และอุปกรณโสตทัศนศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร การจัดต้ังดังกลาวเปนการจัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ วรรคสอง กําหนดใหสํานักหอสมุดกลาง

เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติฯ 

คือ เปนหนวยงานทีส่นับสนุนการศึกษา การวิจัย และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง รวมทั้งการใหบริการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปการศึกษา ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยไดขยายการจัดการศึกษาไป

ยังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี สํานักหอสมุดกลาง ก็ไดจัดต้ัง “หอสมุด

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร”ี ข้ึนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยใช

สถานที่ ช้ัน ๓ อาคารเรียนรวม ปจจบุันไดยายมาอยูที่อาคารวิทยบริการ  



 

แผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๑๒ 

๒. พัฒนาการของสํานักหอสมุดกลาง 

 

๒๕๐๗ ๒๕๑๑ ๒๕๓๒ ๒๕๔๕ ๒๕๕๕ 

    แผนกหองสมุด 

สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระ 

   แผนกหองสมุด 

สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระ 

แผนกหองสมุด 

หองสมุดเสียงและ 

อุปกรณโสตทัศนศึกษา 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราราชวัง 

สนามจันทร 

  แผนกหองสมุด 

สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระ 

แผนกหองสมุด 

หองสมุดเสียงและ 

อุปกรณโสตทัศนศึกษา 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราราชวัง 

สนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 แผนกหองสมุด 

สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระ 

แผนกหองสมุด 

หองสมุดเสียงและ 

อุปกรณโสตทัศนศึกษา 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราราชวัง 

สนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอสมุดวิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรี 

แผนกหองสมุด 

สังกัดกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

วังทาพระ 

แผนกหองสมุด 

หองสมุดเสียงและ 

อุปกรณโสตทัศนศึกษา 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

พระราราชวัง 

สนามจันทร 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอสมุดวิทยาเขต 

สารสนเทศเพชรบุรี 

ปรับปรุงจัดตั้ง 

โครงสรางใหม 
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๑๓ 

๓. ผลการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง ตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

รายการ หนวยนับ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 

จํานวนผูใชบริการ ครั้ง ๑,๑๖๐,๖๘๘ ๑,๐๔๐,๕๖๗ ๔๑๓,๗๗๙ 

จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฐาน ๑๒ ๑๒ ๑๗ 

จํานวนการยืม * เลม ๖๐๕,๑๒๒ ๕๕๗,๐๘๑ ๕๕๐,๔๒๕ 

จํานวนการคืน * เลม ๔๐๑,๗๘๑ ๓๖๑,๕๘ ๓๕๓,๗๕๔ 

จํานวนการจัดหา     

หนังสือ      

  ภาษาไทย เลม ๒๕๙,๑๔๖ ๒๑๗,๑๔๖ ๒๗๙,๐๙๐ 

  ภาษาตางประเทศ เลม ๑๙๖,๔๖๖ ๑๙๘,๔๗๓ ๑๙๙,๕๙๓ 

วารสาร ช่ือ ๔,๐๑๒ ๔,๐๙๕ ๕๘๑ 

หนังสือพิมพ ช่ือ ๕๑ ๕๕ ๖๐ 

 

* จํานวนการยืม-คืน ขอมูลจากระบบ OPAC ขอมูลตามปปฏิทิน 
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๑๔ 

๔. สภาพปจจุบันของสํานักหอสมุดกลาง  

จํานวนบุคลากร 

 บุคลากรทั้งหมดของสํานักหอสมุดกลางในป พ.ศ.๒๕๖๐ มีจํานวน ๑๐๐ คนสามารถจําแนกประเภท

เปนขาราชการ ๑๖ คน (รอยละ ๑๖  )  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ๙๖ คน (รอยละ ๙๖) ลูกจางประจํา  

๖ คน (รอยละ ๖)  และลูกจางช่ัวคราว ๒๒ คน (รอยละ ๒๒) และ แยกตามหนวยงานดังตาราง 

 

หนวยงาน ขาราชการ พนักงานใน

สถาบันอุดม

ศึกษา 

ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

รวม 

หอสมุดสาขา วังทาพระ ๗ ๑๕ ๓ ๔ ๒๙ 

หอสมุด พระราชวังสนามจันทร ๔ ๒๖ ๓ ๑๑ ๔๔ 

สํานักงานเลขานุการ ๓ ๘ - ๒ ๑๓ 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ๒ ๒ - - ๔ 

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบรุ ี - ๕ - ๕ ๑๐ 

รวม ๑๖ ๕๖ ๖ ๒๒ ๑๐๐ 

(ขอมูล ณ วันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักหอสมุดกลาง ไดรบัจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๗,๙๑๙,๒๐๐ บาท ซึ่ง

จําแนกตามหนวยงาน ดังน้ี สํานักงานเลขานุการ ๙,๑๒๗,๘๐๐ บาท หอสมุดพระราชวังสนามจันทร  

๒๘,๓๐๔,๐๐๐ บาท  หอสมุดสาขาวังทาพระ  ๖,๔๒๕,๐๐๐ บาท หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี

๔,๑๖๐,๕๐๐ บาท  (ไมไดรวมงบสวนกลางโครงการจดหมายเหตุฯ ๔๓๕,๒๐๐ บาท และเงินอุดหนุน (บริการ

วิชาการ) ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให ๕๕๐,๐๐๐ บาท) 

งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรจําแนกตามประเภทของแหลงงบประมาณ ป ๒๕๖๐ 

ป 

ประเภทของแหลงงบประมาณ 

รวม งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได งบประมาณโครงการ

พิเศษ 

๒๕๖๐ ๒๙,,๙๓๐,๓๐๐ ๒๗,๙๘๘,๙๐๐ - ๕๗,๙๑๙,๒๐๐ 
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๑๕ 

จํานวนสิ่งพิมพ 

ปจจุบันสํานักหอสมุดกลางมีทรัพยากรสารสนเทศกวา  ๖๒๔,๐๑๓ รายการ  และไดจัดบริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใชสืบคนดวยระบบ Web OPAC และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิคส 

 

อาคารสถานท่ี 

 สํานักหอสมุดกลาง มพีื้นทีอ่าคารทัง้สิน้ ๑๘,๓๖๘.๕๐ ตารางเมตร เปนพื้นที่ใหบริการ   

๑๓,๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร 

พ้ืนท่ีจําแนกตามหนวยงาน 

(หนวย : ตารางเมตร) 

หนวยงาน พ้ืนท่ีอาคาร พ้ืนท่ีใหบริการ 

๑. สํานักงานเลขานุการ  ๑,๗๔๔.๕๐ - 

๒. หอสมุด พระราชวังสนามจันทร  
๑๐,๗๑๕.๐๐ ๙,๒๕๕.๒๐ 

๓. หอสมุดสาขา วังทาพระ 
๑,๗๐๑.๐๐ ๑,๔๐๑.๘๐ 

๔. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุ ี ๔,๒๐๘.๐๐ ๒,๓๐๔.๐๐ 

๕. โครงการจดหมายเหตุฯ - ๒๑๗.๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๘,๓๖๘.๕๐ ๑๓,๑๗๘.๐๐ 
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สวนที่ ๒ บทวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
 

  ดวยบริบทของการบริหารจัดการที่เกดิการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  อีกทั้งสภาวะแวดลอมทาง

สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จากภายในและภายนอกลวนมีผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติภารกิจของ

องคกรภาครัฐ  สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในดานตาง ๆ  

สํานักหอสมุดกลางในฐานะหนวยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่อยูภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงยอม

ไดรับผลกระทบที่เกิดข้ึนอยางหลีกเลี่ยงมิได  ดังน้ัน เพื่อใหเกิดการปรับตัวที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงตอง

พิจารณาถึงสภาวะแวดลอมที่เกิดข้ึน  ดังน้ี 
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๒.๑ บริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

 ๒.๑.๑ ประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand  ๔.๐ 

 โมเดลน้ีใชแนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ธนาคาร 

ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยตาง ๆ  ประกอบกับการสงเสริม SME s และ Startup  เพื่อขับเคลื่อน

ไปในทิศทางเดียวกัน พรอมทั้งตองมีโครงสรางดานการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอรเน็ตที ่

ครอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อใหสามารถเช่ือมโยงทุกภาคสวนไดอยางไมสะดุด ซึ่งดวยโมเดล Thailand 

๔.๐ น้ีบวกกับพลังของคนในชาติ จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศกําลังพัฒนา” ไปสู “ประเทศ

พัฒนาแลว” สํานักหอสมุดกลาง จะมีบทบาทในดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนองตอบตอและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป และการสรางนวัตกรรมจากการบริการ ที่ตอบโจทยความตองการของมหาวิทยาลัยและสังคม 

 ๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

  การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปการผลิตและการคาที่ มีการใช เทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิท ธิภาพการผลิต การพาณิชย 

อิเล็กทรอนิกส กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบาทบาทมากข้ึน มีการยกระดบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

ไปสูการใชเทีโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่

เรียกวา Internet of Things (เทคโนลีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือ 

รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่น ๆ เขาไวดวยกัน) ผนวกเขากับความสามารถในการจัดการ Big Data และ 

Cloud Technology ทําใหการผลิตสินคาและบริการมีความหลากหลาย และตรงตามความตองการของ

ผูบริโภครายบุคคล มุงพัฒนาไปสู Smart Products และ Smart Services สงผลกระทบตอวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตของผูบริโภคในสังคมปจจบุันรวมถึงอนาคตอันใกล  โดยเฉพาะผลกระทบตอวัฒนธรรมการเรียนรูและการ

หาความรูของมนุษย   

 ดวยความกาวหนาของวิทยาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จะสงผลใหการดําเนินงานในความรับผิดชอบ

เปนไปดวยความรวดเร็ว และสามารถพัฒนาศักยภาพดานขอมูลตาง ๆ ใหเกิดความกาวหนา  ดังจะเห็นไดวา

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทํา “ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง” 

(Executive Information Systems : EIS)  ซึ่งเปนระบบที่มีความสําคัญตอผูบริหารองคกร ในเรื่องการ

พิจารณากําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธขององคกร ใหสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือแขงขันกับ

องคกรอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร” (Management Information 

System : MIS) ซึ่งไดมีการปรับปรุงพัฒนาโดยเพิ่มในสวนของการติดตามประเมินผล “ระบบ ก.พ.ร.และแผน

กลยุทธ” ที่เช่ือมโยงกับหนวยงานภายใน เพื่อใหเกิดการจัดทําขอมูลที่เปนปจจุบันสอดคลองกับการวางแผนใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยระบบฐานขอมูลดังกลาวสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของแตละสวน  

อันนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ดังน้ันหากสํานักหอสมุดกลางปรับตัวไมทันจะทํา

ใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

http://jittpanyaphong.tripod.com/Page4.5.htm
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/MIS00.htm
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/MIS00.htm
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 ๒.๑.๓ เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล (Digital Economy) 

  ปจจุบันโลกไดเปลี่ยนผานเขาสูการแขงขันทางดิจิทัลอยางรุนแรง การนําเทคโนโลยีเขามาใช

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศใหทันกับโลกในยุคปจจุบันจึงเปนสิ่งที่

หลีกหนีไมพน เน่ืองจาก Digital Economy มีความสําคัญและสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจในการลดตนทุนใน

การประกอบการดานการผลิต การขาย โดยการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีหรือระบบอินเทอรเน็ต การ

สนับสนุนการเรียนรู เชน สื่อการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ต  ฐานขอมูลออนไลน  ซึ่งลดคาใชจายใน

การดําเนินการ  ซึ่งพบวาคนไทยจํานวนมากใชเทคโนโลย Digital เพื่อความบันเทิง การใชงาน Facebook, 

Line , Smartphone และ Tablet มากกวาการนําไปใชในดานการทํางาน หรือการศึกษา ดังน้ันจึงตองเรง

พัฒนาความรู การสรางความตระหนักดานการใชเทคโนโลยี Digital   สํานักหอสมุดกลางไดเตรียมความพรอม

ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน โดยพัฒนาบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของและ

รับผิดชอบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมในการเรียนรูวิทยาการใหม ๆ เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑.๔ การเขาสูประชาคมอาเซียน 

    ทิศทางการศึกษาไทยกับการกาวสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ 

มีนโยบายพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ตลอดจนสามารถกาวทันและ

แขงขันกับนานาชาติได โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยมี ๓ เสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางดาน

เศรษฐกิจ ความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง และความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความ

รวมมือทางสังคมมีความกาวหนามากที่สุด โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อ

การเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

   ๑) จัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษา เพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซียน เขาใจการอยูรวมกันกับ

ประเทศเพื่อนบาน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน จึงจําเปนที่จะตองทําความ

รูจักประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปน จีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน  

   ๒) สงเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ต้ังแตระดับรัฐมนตรี ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร ครู 

และนักเรียน  

   ๓) การแลกเปลี่ยน ICT เพราะจะตองเช่ือมโยงภายในประชาคมอาเซียนกันได ซึ่งไดมีการ

จัดต้ัง ASEAN University และ Cyber University เพื่อการเช่ือมโยง นอกจากน้ียังไดเตรียมการเพื่อใหมีการ

รับรองคุณวุฒิการศึกษาระหวางกัน เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูเรียน ซึ่งขณะน้ีไทย-จีน และไทย-มาเลเซีย 

สามารถรับรองคุณวุฒิไดแลว  

   ๔) การใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียน  ศธ.ไดต้ังเปาหมายใหนักเรียน

ที่จบช้ัน ป.๖ สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะตองใช

ภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ต และสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลายมากข้ึน 
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    โดยมหาวิทยาลัยจะตองเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ รวมถึงการหาวิธีการและแนวทาง

รองรับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดข้ึน เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางครบถวน  ดังน้ัน สํานัก

หอสมุดกลางจะตองเปนกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการกาวสูประชาคม

อาเซียน 

 ๒.๑.๕ เครือขายความรวมมือของสํานักหอสมุดกลาง 

 สํานักหอสมุดกลางมีการเช่ือมโยงกิจกรรมภายในของสํานักหอสมุดกลางไปสูภายนอก  มีการ

จัดต้ังเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทําใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากร  และไดศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดานการบริการรวมกัน ซึ่งจะ

ชวยเสริมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางตองพัฒนาตนเองใหมี 

องคความรูใหมๆ ที่จะเปนประโยชนตอเครือขาย รวมทั้งนําแนวคิดและสิ่งที่ไดรับมาปรับใชในองคกรใหเกิด

ประโยชนอยางทั่วถึง  
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๒๐ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

สภาพแวดลอม

ภายนอก 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๑. การเมืองใน

ระดับชาติ 

 

๑) นโยบายรัฐบาลมีการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต โดยใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูของชุมชน ทํา

ใหเอ้ือตอการพัฒนาหองสมุด 

๒) รัฐบาลใหความสําคัญดานการศึกษา และการ

สงเสริมศิลปะ 

๓) ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เน่ืองจาก

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

๔) การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเปนสมาชิก

ชุมชนอาเซียน 

๑) มีความขัดแยงทางการเมืองสูง ไมมีความม่ันคง

ทางการเมือง 

๒) มีการเปล่ียนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบอย 

ทําใหนโยบายการศึกษาไมตอเน่ืองมีผลกระทบกับ

การจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาหนวยงาน 

๓) มีความไมเขาใจของบุคลากรในเรื่องการเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ทําใหเกิดความ

กังวล และความไมม่ันคงในการปฏิบัติงาน 

๔) โครงการเกษียณกอนอายุราชการ ทําให

หนวยงานสูญเสียบุคลากรที่มีความชํานาญการสูง 

๒. การบริหารระดับ

มหาวิทยาลัย 

๑) นโยบายมหาวิทยาลัยสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต และสนับสนุนใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรู 

๒) ผูบริหารมหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับหองสมุด

และใหการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณเพือ่

พัฒนาหนวยงาน 

๓) นโยบายมหาวิทยาลัยสงเสริมการพัฒนาบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อ

เตรียมเขาสูการเปนสมาชิกชุมชนอาเซียน ในป พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

๑) นโยบายมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงตามคณะ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย ทําใหการทํางานหรือ

โครงการที่วางไวไมเปนไปตามแผนและไมตอเน่ือง 

๒) ไมมีนโยบายที่กําหนดทิศทาง และกํากับการ

ปฏิบัติงานของหองสมุดที่ชัดเจน 

๓) การเปนผูบรหิารมหาวิทยาลัยในตําแหนง

รักษาการ ทําใหไมสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายได 

เกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๔) ขาดผูบริหารมืออาชีพ 

๓. เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

 

๑) การรวมมือของกลุมประเทศอาเซียน ทําใหเกิด

ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 

๑) สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา ทําให

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอในการ

บริหารจัดการ 

๒) ไดรับงบประมาณสนับสนุนลดลง 
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๒๑ 

 

สภาพแวดลอม

ภายนอก 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๔. การเงินของ

มหาวิทยาลัย 

 

๑) ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมหรือ

โครงการตางๆ 

๒) ไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง 

๓) ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่นอกเหนือจากเงินเดือน/

คาจาง 

๑) ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ทําใหการบริหาร

จัดการขาดความตอเน่ือง 

๒) มีความลาชาในการบริหารงบประมาณ เน่ืองจาก

มีความเขมงวดในการใชจาย ตามระเบียบราชการ 

๓) รายไดสวนใหญอยูที่คณะวิชา ทําใหมหาวิทยาลัย

ไมสามารถนํามาใชจายเพื่อเปนประโยชนตอ

สวนกลางได 

๕. ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย  

๑) มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณดาน

ระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง และมีบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ 

๒) มีการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ 

ใหบริการไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

๓) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหหองสมุด

สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทาง

ออนไลนไดดีขึ้น เชน การยืม – คนืหนังสือทาง

ออนไลน 

๔) มหาวิทยาลัยมีการเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง และมีเว็บไซดของทุกหนวยงาน ทําให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของมหาวิทยาลัยได 

๕) มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ระบบ Network ของมหาวิทยาลัยไมเสถียร ทําให

การทํางานในหนวยงานสะดุดและมีปญหาในการ

ใหบริการ 

๒) หนวยงานไมสามารถแกไข ปรับปรุง ระบบไดเอง  

๓) โปรแกรมการใชงานตางๆ ราคาสูงและมี

กฎหมายลิขสิทธ์ิตอการจัดบริหารของหองสมุด 
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๒๒ 

 

สภาพแวดลอม

ภายนอก 

โอกาส ภัยคุกคาม 

๖. อื่น ๆ   

๖.๑ ภัยพิบัติธรรมชาติ ๑) มีนโยบายในการรองรับดานภัยพิบัติธรรมชาติที่

เกิดขึ้น สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย 

๑) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ยัง

ไมรองรับการเกิดภัยพิบัติ เน่ืองจากมีปญหาบอย 

เชน ระบบไฟฟาดับ ระบบนํ้า การจราจร เปนตน 

๖.๒ ระบบงานวิชาการ

และวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

๑) มีแผนการพัฒนาสูความเปนหองสมุดดิจิตอลโดย

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเลคทรอนิกสที่

หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการของ

ผูใชบริการ 

๒) มีแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ส่ิงพิมพใหมีความทันสมัย 

๓) มีการบริการใหมๆ ที่อํานวยความสะดวกใหแก

ผูใชบริการ เชน การบริการตอบคําถามทางออนไลน 

๔) มีการประยุกตใชบริการที่มีอยูใน Social Network 

เขามาขยายขอบเขตการใหบริการ 

๕) ผูใหบริการมีความถนัด และมีความชํานาญ จึง

ทําใหเกิดการบริหารที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๖) มีอาจารย นักวิจัยที่มีความสามารถ  

๗) มีหองสมุดที่สามารถอํานวยความสะดวกในการ

คนหาขอมูล 

๘) มีกลยุทธในการสรางช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดี 

๑) งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถจัดสรร

งบประมาณสนองตอบความตองการพืน้ฐานของ

นักวิจัยได เชน การจัดซ้ือฐานขอมูล การจัดซ้ือ

โปรแกรมสําเร็จรูป 

๒) ไมมีแผนในการทําวิจัย 

 

๒.๒ บริบทภายในของสาํนักหอสมุดกลาง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน ของสํานักหอสมุดกลาง 

      การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักหอสมุดกลาง (SWOT Analysis)  ดําเนินการโดย

งานวางแผนและประชาสัมพันธ  โดยมีผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางเปนที่ปรึกษาไดจัดประชุมระดม

ความคิด เพื่อทบทวน วิเคราะหและประเมินจุดแข็งจุดออนของสํานักหอสมุดกลาง  โดยใชหลัก ๗ S’s  

MODEL ขอมูลผลการดําเนินงานและสถานภาพปจจุบันของสํานักหอสมุดกลาง  ในการหาจุดแข็ง จุดออนที่

แทจริงของสํานักหอสมุดกลาง  เพื่อนําไปประกอบการกําหนดวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวช้ีวัด 

และกลยุทธสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร

ของสํานักหอสมุดกลาง  มีรายละเอียดดังน้ี 
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๒๓ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 

สภาพแวดลอม

ภายใน 

จุดแข็ง จุดออน 

๑. โครงสราง

หนวยงาน 

๑) มีโครงสรางหนวยงานที่ชัดเจน 

๒) มีการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

และเปาหมายที่ชัดเจน และสอดคลอง

กับมหาวิทยาลัย 

๓) เปนหนวยงานขนาดเล็กมีการบริหาร

จัดการที่คลองตัว และมีประสิทธิภาพ 

๔) มีการแบงฝาย/งาน และหนาที่ความ

รับผิดชอบของแตละฝาย/งาน อยาง

ชัดเจน 

๑) โครงสรางหนวยงานยังขาดการแบงสวนงานบางฝาย/งาน เชน 

งานประชาสัมพันธหอสมุด  

๒) มีคณะทํางานหลายชุด ทําใหการทํางานไมเปนไปตามโครงสราง

หนวยงาน 

๓) หนวยงานในสังกัดมีสถานที่ตั้งแยกกันใหบริการอยูในแตละ

วิทยาเขต ทําใหการติดตอประสานงานลาชา 

๔) ขาดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

๒. เปาหมาย

หนวยงาน 

 

๑) หนวยงานมีเปาหมายที่ชัดเจน 

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

๒) บุคลากรมีใจรักงานบริการ ตั้งใจ

ทํางาน และรวมมือกันปฏบิัติงาน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

๓) เปนแหลงเรียนรูที่มีทั้งเอกสาร และ

ส่ืออิเลคทรอนิคสจํานวนมาก รวมทั้งยัง

มีอุปกรณและเทคโนโลยีสนับสนุนใน

การทํางานอยางเพียงพอ 

๔) มีส่ือประชาสัมพันธที่ทันสมัย 

๕) เปาหมายของหนวยงานมีความ

สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยสรางสรรค 

๖) มีรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม 

๗) มีการพัฒนาดานบริการและ

สภาพแวดลอมอยางตอเน่ือง 

๑) ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผนดินคอนขาง

นอยไมเพียงพอตอการใชปรับปรุงภูมิทัศน และซอมแซมครุภัณฑ 

๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้งอุปกรณทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรไมทันสมัย 

ทํางานไดชา 

๓) สภาพหองทํางานในอาคารหมอมหลวงปน มาลากุล มีอากาศ

รอน ทําใหตองใชระยะเวลาในการเปดเครื่องปรับอากาศเปนระยะ

เวลานาน 

๔) มีเอกสารและส่ืออิเลคทรอนิคสจํานวนมาก แตไมมีความ

หลากหลายและไมทันสมัย 

๕) ขาดผูรับผิดชอบในการดูแล รักษา สภาพแวดลอม และ

สรางสรรคส่ิงใหมๆ 

๖) ไมมีการเนนใหมีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการ

สารสนเทศสูมาตรฐานสากล 

๗) สถานที่ในการทํางานไมเหมาะสม มีเสียงดังรบกวนการทํางาน

ของบุคลากรและผูใชบริการ 
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๒๔ 

 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน 

๓. ระบบการทํางาน 

- ระบบประเมินผลการ

ทํางาน (KPIs) 

๑) มีตัวช้ีวัด (KPI) มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร และกลยุทธ ของ

สํานักหอสมุด 

๒) มีคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยใชตัวช้ีวัด (KPI) ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเปนรายบุคคล ทุก ๖ เดอืน และมีการ

รายงานผลการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทราบ 

๓) มีเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

และเหมาะสมตรงตามงานที่ปฏิบตัิ 

๔) บุคลากรใหความรวมมือ มีความตั้งใจ 

กระตือรือรน และขยันในการทํางาน 

๕) บุคลากรสามารถทํางานใหมีประสิทธิภาพ มี

เปาหมาย มีขอมูลในการปฏิบัติงานและปริมาณงาน

ที่ชัดเจน 

๖) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมีระบบควบคุม

ประสิทธิภาพการทํางานที่เปนระบบสากล 

๗) มีโอกาสในการพัฒนางานตนเองอยางตอเน่ือง 

๘) มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑) เกณฑของตัวช้ีวัดบางตัวนํามาใชไมเหมาะสม 

หรือปฏิบัติไดยาก เชน เกณฑวันลา 

๒) ยังไมมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และ

พัฒนางาน 

๓) การทํางานโดยใชตัวช้ีวัดมาประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรขาดความรวมมือในการ

ทํางาน เห็นแกตัว ทําลายวัฒนธรรมของหนวยงาน 

เกิดความเครียดในการทํางาน เน่ืองจากทุกคนมุงแต

ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของตนเอง 

๔) เกิดผลกระทบกับงานที่ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดได  

๕) ขาดการมีสวนรวมของบุคลากรในการกําหนด

เกณฑตัวช้ีวัด 

๖) บุคลากรบางสวนยังไมเขาใจเรื่องตัวช้ีวัด (KPI)  

และการกําหนดคุณลักษณะงาน (Job Description) 

๗) ตัวช้ีวัดหนวยงานบางตัวไมสามารถวัด

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานไดตาม

วัตถุประสงค 

๘) การเพิ่ม หรือเปล่ียนแปลงภาระงาน มีผลกระทบ

ตอการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด 

๙) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไมได

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

เชน กําหนดการประเมินทุก ๖ เดือน แตในทาง

ปฏิบัติทําการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียง ๕ 

เดือน 

๑๐) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดไดเพียง

บางสวน เน่ืองจากมีภาระงานมาก 
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๒๕ 

 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน 

๔. รูปแบบการบริหาร

หรือภาวะผูนําของ

ผูบริหาร/หัวหนางาน  

๑) ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิด

สรางสรรค ยอมรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาส

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 

๒) ผูบริหารมีความเปนกันเองกับบุคลากร เปนที่

ปรึกษาในการทํางาน ใหการสนับสนุนดานขวัญ

กําลังใจ และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ

วางแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน 

๓) ผูบริหารใหอิสระในการทํางาน และการตัดสินใจ 

ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานได

ตามเปาหมาย 

๔) ผูบริหารมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารงาน และมีเปาหมายที่ชัดเจน 

๕) ผูบริหารมีภาวะผูนํา กลาตัดสินใจ มีความมุงม่ัน

ในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับของ

ผูใตบังคับบัญชา และเปนแบบอยางที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน 

๖) ผูบริหารมีการมอบหมายภาระงาน และความ

รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการติดตามความคืบหนา และ

ผลสัมฤทธ์ิของาน 

๗) หัวหนาฝายมีความเขมแข็ง และมีความรู 

ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 

๘) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานเปนหลัก และมี

แผนการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน 

๑) หัวหนาฝาย/งาน บางคน ยังขาดภาวะผูนํา ไม

กลาแสดงความคิดเห็น ไมมีจริยธรรม และคุณธรรม

ในการปฏิบัติงาน 

๒) บุคลากรไมไดรับการสนับสนุนใหลาศึกษาตอ ไม

มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในทํางาน และ

ไมมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๓) มีปญหาในการส่ือสารภายในหนวยงาน ทําให

บางครั้งบุคลากรไมเขาใจแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔) หัวหนาฝาย/งาน ไมแสดงศักยภาพในการทํางาน

ใหเปนที่ยอมรับ หรือเปนแบบอยางที่ดี 

๕) การประชาสัมพันธยังขาดระบบการทํางานที่ดี 

๖) หัวหนาฝาย/งาน มีอํานาจมากเกินไป 
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๒๖ 

 

สภาพแวดลอม

ภายใน 

จุดแข็ง จุดออน 

๕. บุคลากร ๑) เปนผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณในสายงาน

อาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ัน ตั้งใจ ขยัน และ

อดทน ในการปฏิบตังิาน 

๒) มีความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มีจิตสํานึก

ในการใหบริการ และมีการทํางานอยางมีความสุข 

๓) มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ มีวัฒนธรรมการทํางานแบบพี่

นอง และมุงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

๑) บุคลากรสวนใหญเปนผูสูงอายุ มีปญหาดาน

สุขภาพ 

๒) บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายดาน มี

ภาระงานที่มาก และการจัดคนไมเหมาะสมกับงาน 

๓) ขาดอัตรากําลังที่มาทดแทนผูเกษียณอายุ/

เกษียณอายุกอนอายุราชการ 

๔) ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ขาดทักษะดานภาษา 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕) บุคลากรบางคนไมรักหนวยงาน ไมพรอมที่จะ

เสียสละเพื่อหนวยงาน 

๖) ไมมีโอกาสในการเรียนรูงานอ่ืนๆ ขาดการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

๖. ทักษะฝมือ  ๑) มีความเช่ียวชาญ ชํานาญการ ประสบการณ และมีทักษะ

วิชาชีพเฉพาะทางสูง 

๒) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เชน ศึกษาดูงาน อบรม 

สัมมนา เปนตน 

๓) มีความรับผิดชอบ มีความรูในการใหบริการ มีความคิด

สรางสรรค และมีจิตบริการ 

๔) บุคลากรไดรับเชิญใหเปนวิทยากร บรรยายใหความรูแก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕) มีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

๑) บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการสืบคน

ขอมูลจากฐานขอมูลของหอสมุด ฐานขอมูล

ออนไลน และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

๒) ไมมีการวางแผนการเตรียมบุคลากรทดแทนใน

กรณีมีผูเกษียณอายุราชการและไมมีแผนการจัดการ

ความรูเพื่อถายทอดความรู หรือแนวปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม 

๓) การถายทอดงานยังไมมีคุณภาพ เน่ืองจากผูรับ

การถายทอดมีภาระงานประจํามาก 

๔) บุคลากรขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง 

๕) บุคลากรไมเพียงพอกับงาน และการจัดคนลง

งานไมเหมาะสม 

๖) บุคลากรสวนใหญไมมีทักษะในการเขียนงานทาง

วิชาการ 

๗) ไมมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

๘) ขาดการสงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรที่มี

ความสามารถ (Talent People) ไปปฎิบตัิงานดาน

การบริหารจัดการ 
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๒๗ 

 

สภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออน 

๗. คานิยมรวม 

“บริการท่ีเปนเลิศ” 

“จติบริการ” 

 

๑) มีจิตสํานึกในการบริการ (Service Mind) 

๒) เสียสละเพื่อสวนรวม 

๓) ใฝศึกษาหาความรู และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

๔) มีความกระตือรือรน ยิ้มแยมแจมใสในการใช

บริการ 

๑) มีภาระงานประจํามาก ไมสามารถทําหนาที่การ

ใหบริการไดอยางเต็มที่ 

๒) มีภาวะความเครียดสูง เน่ืองจากตองใหบริการ

กับผูใชบริการหลายประเภท 

๓) ขาดความกระตือรือรน เน่ืองจากตองทํางานซํ้าๆ 

แบบเดิมทุกวัน 

๘ อื่น ๆ    

๘.๑ การเสริมสราง

จริยธรรมและ

วัฒนธรรมในองคกร 

๑) มีการสงเสริมใหความรู และประสบการณ ดาน

การใหบริการ แกบุคลากร โดยการจัดสัมมนา 

ฝกอบรม ศึกษาเพิ่มเติมเปนรายวิชา เพื่อใหบุคลากร

มีจิตบริการอยางแทจริง 

๒) มีการใหรางวัลกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเดน 

เพื่อเชิดชูเกียรติ และสรางขวัญกําลังใจ 

๓) มีการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

ระหวางผูปฏิบัติงาน ทําใหมีการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

๔) มีคอมพิวเตอรใหบริการอยางเพียงพอ 

๑) บุคลากรมีความเปนตัวตนสูง 

๒) คอมพิวเตอรไมทันสมัย ทํางานไดชา 

๓) มีพื้นที่ในการทํางานจํากัด 

๔) มีงบประมาณในการดําเนินงานจํากัด 
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๒๘ 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

   

 

๑. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  

มีวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

  ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสํานักหอสมุดกลาง ใหมีรูปแบบการดําเนินงานในเชิงรุก   

  ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเอื้อตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   

  ๓. เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลางใหสอดคลอง และบรรลุตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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๒๙ 

๒. ข้ันตอน/ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

๒.๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไดดําเนินการตามข้ันตอน  

ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม

คณะทํางาน 

แตงตั้งคณะทํางานจดัทาํ 

แผนยุทธศาสตรสํานัก

หอสมุดกลาง 

 

แบบสอบถามความคดิ

วิเคราะหสภาพแวดลอม

สํานักหอสมุดกลาง 

คณะทํางานฯ ประชุม

ระดมความคิดเพ่ือปรับ

แผนยุทธศาสตร 

สัมมนาบคุลากร 

- ถายทอดแผนยุทธศาสตร 

- การถายทอดแผนยุทธศาสตรสูการ

จัดทาํ competency และ KPIs 

แผนยุทธศาสตร

สํานักหอสมุดกลาง 

หนวยงานในสังกดักําหนด

แผนปฏบิตัิราชการ ๔ ป/

แผนปฏบิตัิราชการ

 

แผนยุทธศาสตร/

แผนปฏบิตัิราชการ ๔ ป/

แผนปฏิบัติราชการประจําป 

สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัย 
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๓๐ 

๒.๒ ลําดับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

   การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ไดดําเนินการตามแนวทางของการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Planning) โดยประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 

ดังน้ี 

   ๒.๑ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (Environmental  Scanning) โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติพันธกิจของสํานักหอสมุดกลาง ซึ่งจะพิจารณาทั้งสภาวะแวดลอมภายใน 

(Internal Environment) อันไดแก . โครงสรางหนวยงาน    เปาหมายหนวยงาน   ระบบการทํางาน   

รูปแบบการบริหาร   บุคลากร  ทักษะฝมือ  คานิยมรวม   รวมทั้งสภาวะแวดลอมภายนอก (External 

Environment)  อันไดแก ปจจัยดานการเมืองในระดับชาติ  การบริหารระดับมหาวิทยาลัย . เศรษฐกิจของ

ประเทศ   การเงินของมหาวิทยาลัย   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และไดนําปจจัยทั้ง ๒ 

ประการดังกลาว มาวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT  Analysis) 

  ๒.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issue) เมื่อไดวิเคราะหสภาวะแวดลอม

โดยรวมแลว ก็จะไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) หรือภาพและสภาวะที่พึงคาดหวังอันเปนจุดมุงหมายสุดทาย 

โดยคํานึงถึงพันธกิจ (Mission)  และปรัชญาของสํานักหอสมุดกลางประกอบกัน หลังจากน้ันจะไดกําหนด

วัตถุประสงค  เปาหมายหลักหรือเปาประสงค (Goal)   กลยุทธและมาตรการของแผน 

   ๒.๓ การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) หรือการจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ในรูปของโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งแสดงความตองการงบประมาณ รวมทั้งดัชนีวัดผลสําเร็จ 

   ๒.๔ การติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนวาประสบความสําเรจ็ หรือมีอุปสรรคมากนอยเพียงใด โดยกําหนดใหมีการ

ประเมินผลปละครั้ง ทั้งน้ีเพื่อจะไดดําเนินการแกไข หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาวการณตอไป 

  สํานักหอสมุดกลางได เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง โดยได

ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของและระดมความคิดจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวม

และรับรูในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ อันจะ

ทําใหแผนดังกลาวมีความสมบูรณและสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตอไป โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  (๑) สํานักหอสมุดกลางแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง  

เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ตามคําสั่งที่ ๙/๒๕๕๙ สั่ง ณ  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

   (๒) กําหนดใหหัวหนางานวางแผนและประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบเตรียมการจัดทํา 

แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
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๓๑ 

   (๓)  จัดสัมมนาบุคลากรประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม

เมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อระดมความคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป ๒๕๖๑– ๒๕๖๕  มีการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อเปนขอมูล

ประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมสาํนักหอสมดุกลาง (SWOT Analysis) สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร

สํานักหอสมุดกลาง ปพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรสํานัก

หอสมุดกลางทุกระดับ  เพื่อเปนแนวทางจัดทํารางวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร  กลยุทธ  และมาตรการที่จะผลักดัน 

  (๔) คณะกรรมการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุมระดมความคิดไปจัดทํา

(ราง)แผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตร   เปาประสงค  ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร กลยุทธ   และมาตรการที่จะผลักดัน  พรอมทั้งจัดสง

เอกสารดังกลาวใหบุคลากรสํานักหอสมุดกลางพิจารณา  

  (๕) ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนสํานักหอสมุดกลาง ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐   เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

   (๖) คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักหอสมุดกลาง จัดประชุม  วันจันทรที่  

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๔๑๔ สํานังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ    

เพื่อประชุมวิพากษแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยผูทรงคุณวุฒิ 
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๓๒ 

๓. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  คานิยมหลัก และพันธกิจ 

  สํานักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะที่เปนหนวยงานสนับสนุน 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ จึงไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจเพื่อเปน

หลักในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

ปรัชญา (Philosophy) 

  มุงมั่นเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพแกผูใช 

 ปณิธาน (Determination) 

  สนับสนุนและสงเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ แกสังคมและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  องคการแหงนวัตกรรม ศูนยรวมคลังปญญาเพื่อการเรียนรูและสรางสรรคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 คานิยมหลัก (Corporate value) 

บริการดวยมิตรไมตรี  เสริมสรางสิ่งดีใหองคกร 

 พันธกิจ (Mission) 

เพื่อสนับสนุนและสงเสรมิการเรยีนการสอน การวิจัย การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหครอบคลุมทุก

สาขาวิชา อยางรวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุงเนนการใชประโยชนจากเทคโนโลยี  รวมทั้งการใหบริการวิชาการ

แกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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๓๓ 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร  ยุทธศาสตร เปาประสงค  ตัวช้ีวัด กลยุทธ และมาตรการ 

  เพื่อผลักดันวิสัยทัศน พันธกิจของสํานักหอสมุดกลางใหบรรลุผลสําเรจ็ สํานักหอสมุดกลาง 

จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพือ่การแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยจําแนกประเด็นยุทธศาสตร ๕ ดาน ดังน้ี 

  ดานที่ ๑. ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนับสนุนภารกจิของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ดานที่ ๒. ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยรวมคลัง

ปญญาช้ันนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  ดานที่ ๓. ดานพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการเรียนรู การสรางสรรค การสรางแรงบันดาล

ใจ  การสรางความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจยั 

  ดานที่ ๔. ดานพัฒนานวัตกรรมการบรกิารเพื่อรองรับการเรยีนรู การสรางสรรคและการวิจัย 

โดยเฉพาะการบริการเชิงรกุ 

  ดานที่ ๕. ดานบริการวิชาการแกสงัคม และสนับสนุนสงเสรมิ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสรางคุณคา “ศิลปากร” 
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๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมที่มี

คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ 

    และมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสนบัสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางมีบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือรองรับ 

         การเปนองคการแหงนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนระบบบริหารงานและบริการ 

๒. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

๓. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน 

๔. การมีสวนรวมในการบริหารสํานักหอสมุดกลางของบุคลากรทุกระดับ 

๕. การทบทวนการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

กลยุทธ ๑.๑ พัฒนาเปนสํานักงานสมัยใหม 

 

๑.๑.๑ กําหนดเปนนโยบายในการบรหิารเพื่อพฒันา

สํานักหอสมุดกลางสูองคการนวัตกรรม 

กลยุทธ ๑.๒ พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงยุทธศาสตร ๑.๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง

เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ ๑.๓ บรหิารงานตามมาตรฐานวิชาชีพ

บรรณารกัษ 

 

๑.๓.๑ บูรณาการการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

บรหิารงานกระบวนการหลกัหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา (SIPOC Model) 
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๓๕ 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

กลยุทธ ๑.๔ บรหิารผลการปฏิบัติงาน 

 

๑.๔.๑ จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่ปน

ธรรมและสงเสรมิสนับสนุนขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานของบุคลากรและจัดทําการประกันคุณภาพ 

เพื่อประเมินผลองคการ 

กลยุทธ ๑.๕ จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริการ 

๑.๕.๑ จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนา

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Sierra) ที่มีอยูใหมี

ประสิทธิภาพและนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาบรูณาการ

ในการจัดบริการตาง ๆ ของสํานักหอสมุดกลาง 
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๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ

เปนศูนยรวมคลังปญญาช้ันนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ  

    เพ่ือเปนศูนยรวมคลังปญญาชั้นนาํของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศ 

    ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาประสงค : สาํนักหอสมุดกลางสามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดรวดเร็ว   

         ตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. งบประมาณจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ 

๒. จํานวนฐานขอมูล e-Book 

๓. จํานวนทรัพยากรจากการมีสวนรวมของคณะวิชาและผูใชบริการ 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๒.๑ พัฒนานวัตกรรมในการจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศ 

๒.๑.๑ การจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศโดย

ใชหลักวิชาชีพและการมีสวนรวมจากคณะวิชา ผูมี

สวนไดเสียเพื่อใหไดทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับ

ความตองการของผูใชบริการและเกิดประโยชนสงูสุด 

๒.๑.๒ จัดหาฐานขอมูล ทรัพยากรสารสนเทศ

อิเลคทรอนิกส (E-book, E-Journal ฯลฯ) ที่มี

คุณภาพและราคาคุมคาเกิดประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 

๒.๒ ใหบรกิารหอสมุดศิลปะและวัฒธนธรรม 

ที่เปนเลิศ 

๒.๒.๑ พัฒนาหอสมุดสาขา วังทาพระเปนคลัง

ปญญาช้ันนําและเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม

อันดับ ๑ ของประเทศทัง้ทีเ่ปนเอกสารสิ่งพมิพ สื่อ

อิเลก็ทรอนิกส และฐานขอมลู 

 

  



 

แผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ดานพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การสรางสรรค การ

สรางแรงบันดาลใจ  การสรางความสขุในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การสรางสรรค  

    การสรางแรงบันดาลใจ  การสรางความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนนุการวิจัย 

เปาประสงค : สํานักหอสมุดกลางมีบริการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูสากล 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนพื้นที่ที่ปรับปรุง 

๒. จํานวนหองเรียนรูกลุม 

๓. การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๓.๑ สรางแรงบันดาลใจ สรางความสุขใน

มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

๓.๑.๑ ปรบัปรุงหอสมุดทั้ง 3 วิทยาเขตเพือ่กําหนด

พื้นที่เปนโซนตาง ๆ อยางชัดเจน เชน พื้นที ่

การอาน การเรียนรู พื้นทีส่ําหรับการสรางแรง

บันดาลใจและความคิดสรางสรรค พื้นที่สําหรบัการ

พักผอน ความบันเทิงและสรางความสุข พื้นที่สําหรบั

ขอมูลในการวิจัย และพื้นที่สําหรบักลุมยอยขนาด

ตาง ๆ  

๓.๑.๒ ปรบัปรุงพื้นที่ทํางานของบุคลากรที่เหมาะสม

และปลอดภัยในการทํางานเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต

รวมทั้งสรางเสรมิสุขนิสัยในการจัดการ

สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 
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๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือรองรับการเรียนรู การ

สรางสรรคและการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพ่ือรองรับการเรียนรู  

    การสรางสรรคและการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

เปาประสงค : พัฒนาบุคลากรมีสมรรถนะในการทํางานเพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศของสํานักหอสมุดกลาง 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนนวัตกรรมการบริการ 

๒. ความพึงพอใจผูใชบริการ 

๓. จํานวนการเขาใชบริการ 

๔. จํานวนการเขาใชในระบบ Online 

๕. จํานวนการเขาถึงหองสมุดดิจิทัล 

๖. จํานวนบริการเชิงรุก 

๗. จํานวนโครงการอบรม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาถึงบริการของหอสมุด 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๔.๑ พัฒนานวัตกรรมการบริการ ๔.๑.๑ สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรคิดคน

นวัตกรรมในการบรกิารเพือ่นํามาใชในการบริการ 

เชิงรุกใหมากข้ึนโดยการกําหนดเปนนโยบายในการ

ทํางาน การพฒันาบุคลากร และการใหรางวัล

ประจําป 

๔.๑.๒ นําเทคโนโลยีและการสื่อสาร มาประยุกตใช

ในงานบริการเพื่อการบริการที่เขาถึงไดทุกที่  

ทุกเวลา อยางไรขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล

สารสนเทศของผูใชบริการ 

๔.๒ พัฒนาบุคลากรเพื่อพฒันานวัตกรรม 

แกองคการ 

๔.๒.๑ พัฒนาบุคลากร ใหมีจิตบรกิารและมีความคิด

ริเริ่ม สรางสรรคเพื่อพัฒนานวัตกรรมแกองคการ 
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๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรางคุณคา “ศิลปากร” 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม  

   เพ่ือสรางคุณคา “ศิลปากร” 

เปาประสงค : เปนองคกรท่ีใหบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมคุณคา และสรางมูลคา 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๑. จํานวนฐานขอมูลที่สรางข้ึนเอง 

๒. จํานวนเอกสารสิ่งพิมพที่จัดทําเอง 

๓. จํานวนการเขาใชบริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๔. จํานวนโครงการบริการวิชาการ 

๕. ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๖. จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ มาตรการ ท่ีจะผลักดัน 

๕.๑ สรางคุณคาของศิลปากร ๕.๑.๑ จัดระบบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ศูนยขอมูลภาคตะวันตก เช่ือมโยงกับ

สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกมหาวิทยาลัย

ศิลปากรในการเก็บรักษา เผยแพรงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณคา 

๕.๑.๒ พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรสารสนเทศ

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณคาไปยังสังคมและ

นานาชาติ 

๕.๒ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม 

และชุมชน 

๕.๒.๑ จัดบริการวิชาการแกสงัคมที่ตรงกบัความ

ตองการของสงัคมโดยการบรูณาการทั้งวิชาการ และ

ความรวมมือทัง้ภายในและภายนอกองคการ 

๕.๒.๒ จัดกจิกรรมที่รบัผิดชอบตอสงัคม (CSR) โดย

ความรวมมือทัง้ภายในและภายนอกองคการเพื่อ

สรางภาพลักษณของหนวยงาน 
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๔๐ 

๕. การบริหารแผนยุทธศาสตร 

         การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลางใหบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวน้ัน 

จําเปนตองมีการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงตองมีการกํากับ ติดตาม 

และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ไดวางไว  

  ๑. กลไกการแปลงแผนสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

 (๑) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจําปของสํานักหอสมุดกลาง โดยประสานงาน

กับหนวยงานระดับในสังกัดสํานักหอสมุดกลาง เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและเปาหมาย ตลอดจน

ผูรับผิดชอบและงบประมาณใหมีความสอดคลองและตอบสนองเปาหมายตามยุทธศาสตร 

(๒) ถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ เปาหมายและกรอบแนวทางการดําเนินงานสู

หนวยงาน ตลอดจนใหหนวยงานพิจารณาเปาหมายตัวช้ีวัด กลยุทธ ตามแผนปฏิบัติราชการของสํานัก

หอสมุดกลาง เพื่อใหขอเสนอแนะตางๆ และกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของ  

 (๓) นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสมกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเสนอ

คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลางใหความเห็นชอบ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ

สํานักหอสมุดกลางตอไป 

  ๒. การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) 

         การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Monitoring and Evaluation)  

เมื่อสํานักหอสมุดกลางไดมีการกําหนดยุทธศาสตร และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติแลว ก็จะตองมี

กระบวนการและข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการดําเนินงานของ

สํานักหอสมุดกลางไดเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวหรือไม หรือเมื่อยุทธศาสตรเกิดข้ึนแลวจะชวยทําให

สํานักหอสมุดกลางบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้งเปนการประเมินวาการดําเนินงานตามแผน

ประสบความสําเร็จ  หรอืมีปญหาอุปสรรคมากนอยเพียงใด  โดยกําหนดใหมีการประเมินผล ดังน้ี 

         (๑) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ปละ ๑ ครั้ง และสิ้นสุด

แผน (ป ๒๕๖๐) โดยวิเคราะหปญหา อุปสรรค ตลอดจนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับระดับความสําเร็จ (Critical 

Success Factors) ของการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนํามาปรับปรุงกลยุทธใหบรรลุตามยุทธศาสตรที่ไดวาง

ไว  

         (๒) ประเมินและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ปละ ๒ ครั้ง 

คือ รอบ ๖  และ ๑๒ เดือน เพื่อเปนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงคของแผน 

 



 

แผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๔๑ 

๕. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลางกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สงเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําแหงการสรางสรรค 

 

ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน ๘ ดานไดแก 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษา 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  ดานการวิจัยและสรางสรรค 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ดานบริการวิชาการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการบริหารจัดการ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ การขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนนานาชาติดานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

 

ยทุธศาสตรที่ ๑ 

ดานการพัฒนา

สํานักหอสมุดกลาง

สูองคการแหง

นวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพ

เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ 

ดานจัดหา 

รวบรวมและ

จัดการระบบ

ทรัพยากร

สารสนเทศ เพ่ือ

เปนศูนยรวมคลัง

ปญญาชั้นนําของ

ประเทศ และเปน

เลิศดานสารสนเทศ

ดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  

ดานพัฒนา

สภาพแวดลอมท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู การ

สรางสรรค การสราง

แรงบันดาลใจ การ

สรางความสุขใน

มหาวิทยาลัย และ

สนับสนุนการวิจัย 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  

ดานพัฒนานวัตกรรม

การบริการเพ่ือรองรับ

การเรียนรู การ

สรางสรรคและการ

วิจัย โดยเฉพาะการ

บริการเชิงรุก 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  

ดานบริการวิชาการแก

สังคม และสนับสนนุ

สงเสริม เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ

สรางคุณคา 

“ศิลปากร” 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

๑. คาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

๒. คําส่ังแตงตั้งกรรมการแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง 

 



 

 

๔๓ 

คาเปาหมายตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน : องคการแหงนวัตกรรม ศูนยรวมคลังปญญาเพื่อการเรียนรูและสรางสรรคทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร หนวยนับ 

เปาหมาย

การ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานการพัฒนาสํานักหอสมุดกลางสูองคการแหงนวัตกรรมที่มีคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑.๑) จํานวนระบบบริหารงานและบริการ ระบบ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๑.๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปนองคกรแหงนวัตกรรม โครงการ ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๑.๓) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน โครงการ ๒ - ๑ - ๑ - 

๑.๔) การมีสวนรวมในการบริหารสํานักหอสมุดกลางของบุคลากรทุกระดับ โครงการ/

กิจกรรม 

๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๑.๕) การทบทวนการกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการ/

กิจกรรม 

๒ - ๑ - ๑ - 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยรวมคลังปญญาช้ันนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานจัดหา รวบรวมและจัดการระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเปนศูนยรวมคลังปญญาช้ันนําของประเทศ และเปนเลิศดานสารสนเทศดานศิลปะและวัฒนธรรม 

๒.๑) งบประมาณจัดซ้ือหนังสือส่ิงพิมพ ลานบาท ๓๐ ๕ ๕.๕ ๖ ๖.๕ ๗ 

๒.๒) จํานวนฐานขอมูล e-Book ฐาน ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒.๓) จํานวนพื้นที่ที่ปรับปรุง โครงการ ๑๕ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 



 

 

๔๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร หนวยนับ 

เปาหมาย

การ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานพฒันาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู การสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจ การสรางความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานพัฒนาสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือตอการเรียนรู การสรางสรรค การสรางแรงบันดาลใจ การสรางความสุขในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการวิจัย 

๓.๑) จํานวนพื้นที่ที่ปรับปรุง แหง ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๓.๒) จํานวนหองเรียนรูกลุม หอง ๔ - ๒ - ๒ - 

๓.๓) การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทาํงาน โครงการ ๒๐ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรับการเรียนรู การสรางสรรคและการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานพัฒนานวัตกรรมการบริการเพื่อรองรบัการเรยีนรู การสรางสรรคและการวิจัย โดยเฉพาะการบริการเชิงรุก 

๔.๑) จํานวนนวัตกรรมการบริการ บริการ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๒) จํานวนความพึงพอใจผูใชบริการ ระดับ

ความพึง

พอใจ 

สูง สูง สูง สูง สูง สูง 

๔.๓) จํานวนการเขาใชบริการ แสนครั้ง ๔๕ ๘ ๘.๕ ๙ ๙.๕ ๑๐ 

๔.๔) จํานวนการเขาใชในระบบ Online ลานครั้ง ๑๒.๕ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ 

๔.๕) จํานวนการเขาถึงหองสมุดดิจิทัล ลานครั้ง ๘ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ 

๔.๖) จํานวนบริการเชิงรุก โครงการ ๑๕ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๔.๗) จํานวนโครงการอบรม/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเขาถึงบริการของหอสมุด ครั้ง ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 



 

 

๔๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/ยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร หนวยนับ 

เปาหมาย

การ 

ดําเนินงาน 

เม่ือส้ินแผน 

เปาหมายรายป 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคา “ศิลปากร” 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานบริการวิชาการแกสังคม และสนับสนุนสงเสริม เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสรางคุณคา “ศิลปากร” 

๕.๑) จํานวนฐานขอมูลที่สรางขึ้นเอง ฐาน ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕.๒) จํานวนเอกสารส่ิงพิมพที่จัดทําเอง เรื่อง ๓ ๑ - ๑ - ๑ 

๕.๓) จํานวนการเขาใชบริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร คน ๑๐๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๕.๔) จํานวนโครงการบริการวิชาการ โครงการ ๘ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

๕.๕) ความรวมมือกับหนวยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงาน ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕.๖) จํานวนโครงการดานศิลปวัฒนธรรม โครงการ ๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 



 

 

๔๖ 

คําส่ังแตงตั้งกรรมการแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง 
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	(๓) นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับความสามารถในการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเสนอคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลางให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำน...
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