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บทที่ ๑ 

บทน ำ 

วำมเป็นมำ 

ตามระเบียบข้อปฏิบัติการขอก าหนดต าแหน่งบรรณารักษ์

เชี่ยวชาญพิเศษ   ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ต้องจัดท าแบบประเมิน 
ค่างานต าแหน่ง  ต้องกรอกรายละเอียดด้วยตนเอง ๓  ส่วน   

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นของต าแหน่ง   ส่วนท่ี ๒ กรอกรายละเอียดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของต าแหน่ง (เดิม)  และต าแหน่ง (ใหม่) และส่วนท่ี ๓  วิเคราะห์
เปรียบเทียบคุณภาพและความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ระหว่างงานเดิมกับงานใหม่  แล้วน าเสนอคณะกรรมการ โดยที่คณะกรรมการฯ ต้อง

ประเมินค่างาน  ๓  ด้าน จ านวน ๑๐ องค์ประกอบ  ได้แก่  ๑) ด้านความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นในงาน ประกอบด้วยความรู้และความช านาญงาน  การบริหารจัดการ  การ
ติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  ๒) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา  อิสระในการคิด  ความท้าทายในการ 
คิดแก้ปัญหา  ๓)  ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลอิสระ
ในการปฏิบัติงาน  ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

อีกทั้ งต้องจัดท าแบบค าขอรับการก าหนดระดับต าแหน่งฯ ที่ต้องกรอก
รายละเอียดด้วยตนเอง  ๗  ส่วน  ได้แก่  ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ขอรับการ
ประเมิน  ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการเข้าปฏิบัติงาน  ส่วนท่ี ๒  

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดหรือเกณฑ์การประเมินของระดับต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในรอบการประเมิน  ประกอบด้วย  ภาระงานตามข้อตกลงการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (กิจกรรม / โครงการ / งาน)  และหลักฐานที่แสดงถึงผลการ

ปฏิบัติราชการ  ส่วนท่ี ๓  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่ง ประกอบด้วย  ๑) ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน โดย

ค 



 ๒ 

พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ความสามารถใน
การบริหารงาน  รวมถึงความสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จโดยประหยัดทรัพยากรต่างๆ 

ทั้งงบประมาณ เวลา และก าลังคน  ตลอดจนสามารถในการตัดสินใจและมีความคิด
ริเริ่ม  และ ๒) สมรรถนะที่จ าเป็นฯ โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะ
ส าหรับสายงานและต าแหน่งเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้
ได้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ต้องระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิงด้วย   ส่วนท่ี ๔ การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 

และระบุเอกสารหรือกรณีที่อ้างอิง   ส่วนท่ี ๕  ความเป็นที่ยอมรับในงานด้าน 
นั้นๆ  หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  และระบุหลักฐานเชิงประจักษ์หรือกรณีอ้างอิง   
ส่วนท่ี ๖ ปริมาณงานย้อนหลัง  ๓  ปี   ๑) งานเดิม/งานปัจจุบัน  ๒) งานใหม่ที่จะ

ได้รับมอบหมายต้องสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง    ส่วนท่ี ๗ ผลงานที่
เสนอขอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  โดยที่ให้เขียนตามหลัก
บรรณานุกรมที่ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง  ปี พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จ านวนหน้า  

และระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน  อีกทั้งให้ระบุผลงานที่ เคย ใช้ในการ 
ขอก าหนดระดับต าแหน่งต่างๆ มาแล้วด้วยตามล าดับ ระดับช านาญงาน  ระดับ
ช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ    ส าหรับส่วนท่ี ๘  เป็นความเห็นของผู้บังคับบัญชา  จ าแนก
เป็น ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น             

เหตุดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ต้องมีการวิเคราะห์ภาระงาน  ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ โดยการจ าแนกงานในความรับผิดชอบ และการท างานโดยการอธิบายขั้นตอน/
วิธีการบริหารจัดการงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  และงานบริการวิชาการต่างๆ 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางวิชาชีพบรรณารักษ์อีกแหล่งหนึ่ง 

  



 ๓ 

วัตถุประสงค์ 

การวิเคราะห์ภาระงานฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อรวบรวมข้อมูล ภาระงาน ลักษณะงานการท างานบริหารจัดการ  
ด าเนินงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  งานบริการวิชาการต่างๆ ของนางกาญจนา  
สุคนธมณี  ส าหรับน าเสนอประกอบการขอก าหนดต าแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

พิเศษ  ภายใต้รายละเอียดในแบบประเมินค่างาน และแบบขอรับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งฯ  

๒. เพื่อจัดการความรู้ที่มีในตัว : แง่การปฏิบัติของนางกาญจนา สุคนธมณี 

ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานหอสมุดและงานวิชาการ
ต่างๆ ต่อไป 

ขอบเขต 
เป็นการวิเคราะห์ภาระงาน  ลักษณะงาน การท างาน  ตั้งแต่ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบันในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
การวิเคราะห์ภาระงานฯ ด าเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดจากแบบประเมินค่างาน และแบบรับ

การก าหนดระดับต าแหน่งฯ 

๒. ศึกษามาตรฐานก าหนดต าแหน่งระหว่างบรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญ) กับ
บรรณารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 

๓. ก าหนดโครงร่าง (outline) เนื้อหาที่ต้องน าเสนอ 

๔. ศึกษาเอกสารการท างาน  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
๕. จัดท ารายละเอียดเนื้อหาตามโครงร่าง 
๖. จัดเรียงล าดับเล่ม ออกแบบและจัดท าปก 

๗. ตรวจสอบความถูกต้อง และเย็บเล่ม 



 ๔ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

การวิเคราะห์ภาระงานฯ มีประโยชน์ดังนี้ 

๑. มีข้อมูลส่วนบุคคล  ภาระงาน  ลักษณะงาน  และการท างานของนาง
กาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ และหัวหน้าหอสมุด ส าหรับเป็นแหล่ง
ศึกษาข้อมูลทางวิชาชีพบรรณารักษ์อีกแหล่งหนึ่ง 

๒. เป็นการจัดการความรู้ที่มีในตัวออกเผยแพร่สู่สาธารณชน สามารถใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงาน และหรือพัฒนางานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้ในต่อไป 

๓. มีข้อมูลส าหรับช่วยในการตัดสินใจแก่คณะกรรมการประเมินค่างาน และ

คณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ก าหนดระดับต าแหน่งฯ 

นิยำมศัพท์ 

การวิเคราะห์ภาระงานฯ  ได้ก าหนดความหมายของค า/ข้อความ เพื่อความ
เข้าใจตรงกันดังนี้ 

การวิเคราะห์ภาระงาน หมายถึง การศึกษาและจ าแนกงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน หรือการท างานที่ผ่านมาของนางกาญจนา สุคนธมณี เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
ความเข้าใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สามารถน าไปศึกษาพัฒนา ต่อยอดส าหรับ

การด าเนินงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
หอสมุดฯ  หมายถึง  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ หมายถึง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ผู้ขอฯ  หมายถึง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ 

ลักษณะงาน  หมายถึง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่เป็นจริง 
การท างาน  หมายถึง  ขั้นตอน / วิธีการท างานหรือปฏิบัติงาน 



 ๕ 

บทที่ ๒ 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ส านักหอสมุดกลาง 

พระราชวังสนามจันทร์  เป็นหอสมุด

หนึ่งในสาม  ภายใต้ส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยที่หอสมุด 

ทั้งสามต้องยึดนโยบาย  มีปณิธาน  และวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้นจึงขอน าเสนอมา

เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดตั้งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นครั้งแรก  

ณ วังท่าพระ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ์และวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ โดยมีฐานะเป็นแผนกหนึ่ง สังกัดกองกลาง ส านักงาน 
อธิการบดี วังท่าพระ  มีสถานที่ท างานรวมกับแผนกอื่นๆ ในส านักงานอธิการบดี 

ตั้ ง อ ยู่ ใ น อ า ค า ร ด้ า น ห ลั ง อ นุ ส า ว รี ย์ 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีพื้นที่ให้บริการ
ประมาณ ๕๐ ตารางเมตร ซึ่งต่อมาเมื่อ

มหาวิทยาลัยสร้างอาคารหอสมุดแล้วจึงย้ายมา
อยู่  ณ อาคารหอสมุดวั งท่าพระ เมื่ อวันที่  
๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘  แต่พื้นที่ให้บริการก็

ยังไม่เพียงพอจึงต้องขยายพื้นที่บริการวารสาร
ไปยังห้อง ๓๑๐๓ ชั้นใต้ดินอาคารศูนย์รวม ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ย้ายพื้นที่ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และพ้ืนที่ท างานของ ส านักงานเลขานุการวังท่าพระ และฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ไปยังชั้น ๓  และชั้น ๔ อาคารส านักงาน อธิการบดี  

วังท่าพระ  ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารหอสมุด 

หอสมุด 



 ๖ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑  มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายวิทยาเขตไปยังพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีฐานะเป็นแผนก 

สังกัดส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ส าหรับให้บริการการเรียน 
การสอน แก่อาจารย์และนักศึกษาในวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยใช้สถานที่บริเวณ

ห้องกลาง ชั้นล่างอาคารทับแก้ว ๑ (A ๑) เป็นที่
ท าการชั่วคราว มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ตาราง
เมตร ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปยังอาคารถาวร ๒ ชั้น 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และย้ายไปยังอาคาร ๔ ชั้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายเนื้อที่ให้บริการออกไปยังอาคารใหม่ 
คือ อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

พ.ศ.๒๕๓๒  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้ง  
“ส านักหอสมุดกลาง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ แผนกห้องสมุดสังกัด
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ และแผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและ
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ การจัดตั้ง
ดังกล่าวเป็นการจัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๘ วรรค
สอง ก าหนดให้ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะวิชา เพื่อด า เนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๗  ของพระราชบัญญัติฯ คือ 
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
รวมทั้งการให้บริการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา ๒๕๔๕  มหาวิทยาลัยได้ขยายการจัดการศึกษาไปยังวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ส านักหอสมุดกลาง ก็ได้จัดตั้ง “หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศ



 ๗ 

เพชรบุรี” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยใช้สถานที่ ชั้น ๓ อาคาร
เรียนรวม ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารวิทยบริการ  

ปณิธานของส านักหอสมุดกลาง 
สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สั งคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ของ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักเรียน 
และบุคคลทั่วไป 

๒. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดการข้อมูล เอกสาร โสตทัศนวัสดุที่

มีความส าคัญและมีคุณค่ าสามารถ เข้ าถึ ง ได้ทั้ ง ในรูปแบบสิ่ งพิมพ์  และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและสารสนเทศทางด้านศิลปกรรม วัฒนธรรม 

และประเพณีไทย 
๔. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 

๕. เพื่อน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
งานของห้องสมุด 

โครงสร้างองค์กรของส านักหอสมุดกลาง 
๑. ส านักงานเลขานุการ 
๒. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  
๓. หอสมุดสาขา วังท่าพระ  

๔. หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๕. หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 



 ๘ 

โครงสร้างการบริหารของส านักหอสมดุกลาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*  ยุบรวมกับส านักงานเลขานุการ 

** เป็นหน่วยงานในก ากับตามประกาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง การจัดตั้งและแบ่ง

หน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 
 

 
 

คณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 

รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
วังท่าพระ 

รองผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 
ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

ส านักงานเลขานกุาร 
เลขานุการ 

หัวหน้าหอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์ 

หัวหน้าหอสมุด 
สาขาวังท่าพระ 

** หัวหน้าหอสมุด 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

หัวหน้างานบรหิาร 
และธุรการ 

หัวหน้างานการเงิน 
และพัสด ุ

หัวหน้างานวางแผน 
และประชาสัมพันธ ์

หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้าฝ่ายบริการ หัวหน้างานบริการ 

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ หัวหน้างานวิเคราะห์ฯ 

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานธุรการ * งานธุรการ 

** หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หัวหน้างานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 ๙ 

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อแรกเริ่มตั้งขึ้นปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นห้องๆ

หนึ่งอยู่ชั้นล่างภายในอาคารมีขนาดเล็ก  นับว่าเล็กมากแต่ก็เหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาในขณะนั้น  เมื่อมหาวิทยาลัยเติบโตขึ้น ห้องสมุดก็เติบโตตาม จากห้องเล็กๆ 
ก็เป็นอาคารสองชั้น  ย้ายมาอาคาร ๔ ชั้น และเพิ่มอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังมีจ านวน  

๕ ชั้น และด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นท าให้หอสมุดมีความมั่นคงทั้งในเรื่องของพื้นที่โดยอาคาร
หลังแรกชื่อว่า “อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์” มีการปรับปรุงให้สวยงามเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  จนเป็นที่กล่าวขวัญในแวดวงว่า ช่างสะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยที่

มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการตกแต่ง   ส่วนอีกอาคารหนึ่งชื่อว่า “อาคาร
หม่อมหลวงป่ินมาลากุล”   หอสมุดได้เข้าไปใช้พื้นที่เพื่อเปิดบริการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ซึ่งคงความสวยงามด้วยฝีมือของสถาปนิกชั้นน าของเมืองไทยความมั่นคงต่อไปคือเรื่อง

งานบริการที่ทุกวันไม่ว่าจะเปิดหรือปิดบริการพวกเราทั้ง ๕๑ - ๕๘ ชีวิต ก็มีความสุข
กับการท างานทั้งเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลังภาระงานเบ้ืองหลังคือความพยายามที่จะ
จัดหาและจัดระบบด้วยความรวดเร็ว และถูกใจภาระงานเบื้องหน้าคือความพยายามที่
จะบริการให้ดีที่สุด หาวิธีการให้ทุกคนได้อ่านหนังสือได้ใช้สิ่งที่เราเรียกว่าทรัพยากร

สารสนเทศในห้องสมุดอย่างคุ้มค่าตลอดชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย 

ภาระทั้งหมดที่บุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ยินดีท า ก็ด้วยความหวัง
ที่ต้องการให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านมีความสุขในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม และตักตวงเพื่อบ่มเพาะตนให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกจบไปเป็น
บัณฑิตที่มั่นคงและแข็งแรงของไทยต่อไป 

 



 ๑๐ 

เวลาท าการ 
เปิดภาคการศึกษา (ปกติ) 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๘.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๑๐.๐๐ น. -๑๙.๐๐ น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ ปิดบริการ 

(หรืออาจเปิดเป็นกรณีพิเศษ 
ท้ังนี้หอสมุดฯจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า) 

ปิดภาคการศึกษา (ภาคฤดูร้อน) 

วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๘.๓๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ๑๐.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ ปิดบริการ 

ปิดภาคการศึกษา 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ ์ ปิดบริการ 

 

 
 

  



 ๑๑ 

 

พื้นที่ให้บริการหอสมดุพระราชวังสนามจันทร์   

อาคารหอสมดุพระราชวงัสนามจันทร ์
ชั้นที่ ๑ บริการยืม-คืน และซีดีประกอบหนังสือ 

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC) 
บริการ UBC  
โถงนิทรรศการ 
ห้องหนังสืออ้างอิง 
หนังสือวรรณกรรม 
บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม 
บริการหนังสือพิมพ์ 
มุมแนะน าหนังสือใหม่ 
มุมกาแฟ 

ชั้นที่ ๒ หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมวด Q< R, S, T) 
บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

บริการฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
วิทยานิพนธ์ 

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC) 
หนังสือหายาก 



 ๑๒ 

ห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ 
ศูนย์การเรียนรู้และบริการระดับบัณฑิตศึกษาแบบครบวงจร (Goals) 

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม 
Notebook Zone 
บริการถ่ายเอกสาร 

ชั้นที่ ๓ หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย หมวด A-Z ยกเว้น  
Q, R, S, T) 

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC) 
ห้องสารนิพนธ์และผลงานบุคลากร 
ห้องโลกของหนู 

Notebook Zone 

ชั้นที่ ๔ หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ หมวด A-Z ยกเว้น  
Q, R, S, T) 

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC) 
ศูนย์ฝรั่งเศส-ไทย 

หนังสือภาษาจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี เยอรมัน และ ฝรั่งเศส 
หนังสือนวนิยาย 

อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

ชั้นที่ ๑ หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ หมวด A-Z ยกเว้น  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
บริการอินเทอร์เน็ต 

บริการห้องฉาย / ห้องค้นคว้ากลุ่ม 
มุมสบาย 
Notebook Zone 

UBC 
 



 ๑๓ 

ชั้นที่ ๒ ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก 
วารสารล่วงเวลา (ภาษาต่างประเทศ) 

Notebook Zone 

 
ชั้นที่ ๓ วารสารฉบับปัจจุบัน (ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ) 

วารสารล่วงเวลา (ภาษาไทย) 
ราชกิจจานุเบกษา 

หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา (ย้อนหลัง ๑ ปี) 
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น (OPAC) 
บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม 
Notebook Zone 

ชั้นที่ ๔ บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 

บริการชม DVD-VCD-VDO รายบุคคล 
บริการห้องฉาย / ห้องค้นคว้ากลุ่ม 
บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า 

ห้อง Multi-theater 
ห้องคาราโอเกะ 
ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 

ห้องสมุดเสียง 



 ๑๔ 

บทที่ ๓ 

ภาระงาน  ลักษณะงาน  ค่างาน 

งานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  กล่าวได้ว่า เป็นงานบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเป็น
สถาบันให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย  นักวิชาการ  ตลอดจนนักศึกษาและผู้สนใจ
ทั่วไป  อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการมากน้อย

เพียงใด  ดูได้จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นองค์ประกอบ  Dr. Robert B. 
Downs  ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัย  Illinois  ต าแหน่ง Dean of Library  
Administration  ได้ให้ข้อคิดว่า  “ไม่มีวิธีไหนที่จะใช้วัดคุณภาพของการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยได้ดีที่สุด เท่ากับการดูสภาพห้องสมุด  หากมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดที่ดีก็
จะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วย
นักศึกษา คณาจารย์ในเรื่องการเรียน การสอนได้เป็นอย่างดี”  (ทบวงมหาวิทยาลัย

๒๕๓๘ : เอกสารแนบ หน้า ๑) 

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
บรรณารักษ์ 

บ ร ร ณ า รั ก ษ์ ใ น ที่ นี้ ห ม า ย ถึ ง 

บรรณารักษ์ทุกระดับ  เป็นภาระงานและ
ลักษณะงานโดยภาพรวม ที่นอกเหนือจากภาระงานวิชาชีพหลัก หรืองานประจ า ดังนี้ 

๑. งานสอน 

๑.๑ สอนประจ า รายวิชาบรรณารักษศาสตร์ เพื่อการใช้หอสมุด การ
สืบค้นสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ หรือวิชาบรรณารักษศาสตร์เบ้ืองต้น 
หรือสอนการรู้สารสนเทศ สอนการค้นคว้าและวิจัยเป็นกลุ่ม  เป็นรายบุคคล 

๑.๒ สอนวิชา Library and Information Practice เป็นกลุ่ม  เป็น
รายบุคคล  สอนรายคาบ / ชั่วโมง (ไม่ประจ า)  นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก   

ภาระ 



 ๑๕ 

๑.๓ สอนหรือแนะน าอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งที่เป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ ให้รู้จักวิธีใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ 

๑.๔ สอนภาคปฏิบัติทางวิชาชีพบรรณารักษ์แก่นักศึกษาและบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ 

๑.๕ สอนเป็นรายบุคคลส าหรับผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เช่น  บริการค้นคว้าและ

วิจัย  บริการสารสนเทศ  และบริการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
๑.๖ สอนการสืบค้น  การจัดท าการอ้างอิงเพื่อการฟัง  การท ารายงาน  

การวิจัย 

๒. งานวิจัย 
๒.๑ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษา 
๒.๒ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ  ผู้สอบวิทยานิพนธ์  

ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
๒.๓ เป็นผู้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับงาน

ห้องสมุด  

๒.๔ เป็นผู้ท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
๒.๕ อื่นๆ 

๓. การฝึกอบรม 

๓.๑ เป็นวิทยากร 
๓.๒ เป็นผู้ฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูล / สารสนเทศ 
๓.๓ อื่นๆ 

๔. การให้บริการชุมชน 
๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ / การอ่าน 
๔.๓ จัดห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 

๔.๔ อื่นๆ 



 ๑๖ 

๕. การท านุบ ารุงศิลปะ  วัฒนธรรม 
๕.๑ เก็บรักษาจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย 

๕.๒ เก็บรักษาสารสนเทศ มรดกภูมิปัญญา 
๕.๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ 
๕.๔ อื่นๆ 

๖. การท าผลงานวิชาการ 
๖.๑ แต่ง (เขียน) เอกสารประกอบการสอน /บรรยาย ต ารา แปลงาน

วิชาการ 

๖.๒ วิจัย 
๖.๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
๖.๔ ผลงานลักษณะอื่น 

๗. การพัฒนาตนเอง 
๗.๑ ต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัยในด้านหลักสูตร และหรือ

เนื้อหาวิชาที่มีสถาบันการศึกษานั้น ๆ เปิดสอน มีความรู้ในด้านการจัดการสารสนเทศ  

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้
สามารถปรับปรุงงาน และมีความรู้ แนะน าผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี-โท-เอก อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และประชาชน 

๗.๒ ต้องพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ(กูรู) ด้านการอ้างอิง ส าหรับ
ผลงานวิชาการต่างๆ  

๗.๓ ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการด้าน

สารสนเทศที่หลากหลายแก่ผู้ใช้บริการ 
  



 ๑๗ 

ภาระงานของบรรณารักษ์เช่ียวชาญ (นางกาญจนา  สุคนธมณี) 
ภาระงานที่รับผิดชอบปัจจุบัน 

 

 

ขอก าหนดต าแหน่งฯ มีภาระงานรับผิดชอบหลักคือ  งานในต ำแหน่งหัวหน้ำ
หอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ได้แก่  งานบริหารจัดการหอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์   และงานบริหารวิชาการเพื่อสนับสนุนกิจการหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ กับ งานในต ำแหน่งเชี่ยวชำญที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ตระหนักตลอดเวลาโดยที่
ต้องการให้นับเป็นภาระงานหลักด้วยเช่นกัน 

ลักษณะงานและการปฏิบัติงาน 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ มีลักษณะงานและการปฏิบัติงาน   ดังได้จ าแนกไว้ใน

แต่ละด้านได้แก่ 
๑. ด้านความรู้และความช านาญงาน   

เมื่อหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์คือ แหล่งบริการทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นงานในหอสมุด จึงเป็นงานบริการทางวิชาการ  เป็นงานสนับสนุน
การเรียน การสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย  

ผู้ 



 ๑๘ 

ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกส่วนใหญ่คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย และนักเรียน 

ผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษาทุกระดับ ทุกคณะวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๑๔ คณะวิชา  ทุกคนสามารถไปใช้บริการของหอสมุดได้  แม้ว่า
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีภาระจัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เน้น

รองรับนักศึกษา คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หมายรวมถึง นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วย โดยต าแหน่งหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  และ

บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ จึงต้องท าหน้าที่ทั้งบริหารจัดการหอสมุด และบริหารงาน
วิชาการไปพร้อม ๆ กัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของมหาวิทยาลัย จึงวางแผน กลยุทธ์ และก าหนดนโยบายพัฒนาหอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ เ ป็นองค์ กรการ เรี ยนรู้  หรื อองค์กรแห่ งการ เรี ยนรู้  (Learning 
Organization)  องค์กรการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ  องค์กรการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ  องค์กรแห่งการสร้างสรรค์  องค์กรแห่งความคิดและการคิด  องค์กร

ความร่วมมือและความสามัคคี  องค์กรแห่งความส าเร็จ  องค์กรเพื่อการพัฒนา
บุคลากร  องค์กรเพื่อยกย่อง  สนับสนุนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม  องค์กรเพื่อสังคม/
ชุมชน  องค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวิชาการ  องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ 

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ซึ่งมี
ภาระงานหน้าที่หลากหลายทั้งภายนอกและภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์   
เป็นคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง ที่ต้องร่วมก าหนดนโยบายของส านัก

หอสมุดกลาง  เป็นคณะกรรมการบริหารส านักหอสมุดกลาง ที่ต้องน านโยบายทั้งจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง และนโยบายของผู้บริหารส านัก
หอสมุดกลาง มาจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานบริหารหอสมุดใน
ความรับผิดชอบ ต้องประสานงานกับหัวหน้าหอสมุดอีก ๒ แห่ง ต้องมีความร่วมมือทุก

ด้าน นับตั้งแต่ การจัดหา การจัดการ การบริการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดการ
ความรู้  การประกันคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร  การบริหารงานหอสมุดให้ก้าวหน้า
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ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน     อีกทั้งต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานนอก
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ได้แก่ ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริการทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการ  

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ริเริ่มโครงการและสนับสนุนโครงการ โดยความ

ร่วมมือของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน ซึ่ง
ร่วมวางแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน  จัดท าตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPIs - Key Performance Indicators)  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของทุกคนในหอสมุด  หมายรวมถึงผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ด้วย  (มีเอกสารตัวชี้วัด
รายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ ของหอสมุด)  จนท าให้การ
พัฒนาหอสมุดและส านักหอสมุดกลาง เป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างแท้จริง ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลาง ได้ค่าระดับ ๕ ทุกปี 

๒. ด้านการบริหารจัดการ  
ตามโครงสร้างการบริหารงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  แบ่งออกเป็น 

๓ ฝ่าย กับ ๑ งาน (สถานภาพเท่ากัน)  ได้แก่  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  ฝ่าย
บริการ  ฝ่ายโสตทัศนศึกษา และงานธุรการ  แต่เพื่อความคล่องตัวจึงจ าแนกงาน และ
มอบหมายมีผู้รับผิดชอบ  ซึ่งผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ถือว่า เป็นการกระจายความ

รับผิดชอบ  ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาการท างาน เป็นการ
เตรียมบุคลากรก้าวสู่การเป็นหัวหน้าฝ่าย เป็นการบริหารงานลักษณะ Flat 
Organization  ได้แก ่

๒.๑ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  งานจัดหาโดยการจัดซื้อ 
การบอกรับ การขอรับบริจาค 

๒.๒ งานวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ 
๒.๓ งานบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

๒.๔ งานบริการยืม-คืนหนังสือ 
๒.๕ งานบริการสารนิเทศ 



 ๒๐ 

๒.๖ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 
๒.๗ งานส่งเสริมการใช้บริการ 

๒.๘ งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก 
๒.๙ งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๒.๑๐ งานโสตทัศนศึกษา  หมายถึง  งานบริการยืม -คืนโสตทัศน์  งาน

กราฟฟิก งานเทคนิค / ซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
๒.๑๑ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑๒ งานห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ ม,ล. ป่ิน มาลากุล 

๒.๑๓ งานคอลเลคชั่นผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
๒.๑๔ งานวิชาการและประชาสัมพันธ์ 
๒.๑๕ งานธุรการ หมายถึง  งานการเงิน  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่

และยานพาหนะ   
๒.๑๖ งานสวัสดิการต่าง ๆ  

ขอก าหนดต าแหน่งฯ บริหารจัดการและด าเนินงานโดยมีเป้าหมาย 

เพื่อให้หอสมุดเป็นผู้น าเชิงวิชาการ/วิชาชีพของมหาวิทยาลัย  ทั้งโดย
อ้อมผ่านหัวหน้าฝ่าย/งาน และโดยตรงที่ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เป็น

การบริหารงานลักษณะ ๓๖๐ องศาทั้งนี้ทุกครั้งที่แจ้ง / อธิบาย / สั่งการผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ  ต้องแจ้งแก่หัวหน้าฝ่าย/งาน เพื่อทราบการสั่งการด้วย 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปีแรกที่ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าหอสมุดฯ  เสนอขอแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/งาน ตามที่ระบุในราชกิจจานุเบกษา 

ท าหน้าที่รักษาราชการแทน ตามล าดับ ๑-๔  กรณีที่หัวหน้าหอสมุดไม่มาปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อให้งานด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  กล่าวได้ว่า เป็นการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง  และ
ริเริ่มก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน ลงในแบบฟอร์มฯ  

แล้วน าเสนอหัวหน้าหอสมุด ผ่านหัวหน้าฝ่าย/งาน เป็นประจ าทุกเดือน 
 

ผู้ 
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๓. ด้านการติดต่อส่ือสารและปฏิสัมพันธ์  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ มีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และ

หน่วยงานทั้งภายในภายนอกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  รวมถึงภายนอก
มหาวิทยาลัย เฉพาะอย่างยิ่ง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน    เพื่อ
ความร่วมมือ เป็นเครือข่ายวิชาชีพ  ส าหรับภายในมหาวิทยาลัยมีการประสานงานขอ

ความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์จากบุคคลทุกระดับ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ดังเช่น  

๓.๑ งานบุ๊คส์แฟร์  อาจกล่าวได้ว่าเป็นงานที่สร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์

มหาวิทยาลัย เนื่องจาก เป็นงานมหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ระดับภาค : ภาคตะวันตก 
ซึ่งประชาชนในจังหวัดและใกล้เคียง รอคอยเข้าร่วมงานเป็นประจ าทุกปี บุคลากร
หน่วยงานกองงานวิทยาเขต กองบริการอาคารสถานที่ฯ และอื่น ๆ ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี 

 
๓.๒ งานโครงการต่างๆ ของหอสมุด ไม่น้อยกว่า ๓๐ โครงการ  
๓.๓ งานภูมิทัศน์ภายนอก / ภายในหอสมุด  
๓.๔ งานของมหาวิทยาลัย โดยเป็นสถานที่จัดงาน   

๓.๕ งานของนักศึกษาทุกคณะโดยเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ  
๓.๖ งานอื่นๆ 

 



 ๒๒ 

๔. ด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ บริหารจัดการและด า เนินงานภายใต้แผน

ยุทธศาสตร์ของส านักหอสมุดกลางที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งผู้ขอฯ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้วย  จึงมีความเข้าใจและชัดแจ้ง  มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน  เพื่อด าเนินงาน สามารถก าหนดวัตถุประสงค์  

เป้าหมายอย่างมีอิสระ  สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วนเพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่ง 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ แม้จะได้รับมอบหมายและเห็นชอบให้ด าเนินงาน

ต่างๆ ได้อย่างอิสระก็ตาม  แต่ยังคงยึดจรรยาบรรณบรรณารักษ์แง่การบังคับบัญชา  
กรณีเร่งด่วน ทุกเรื่องจะรายงานต่อผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางเพื่อทราบและ 
กรณีที่มีผลระยะยาวจะขอความเห็นชอบหรือหารืออย่างไม่เป็นทางการก่อนการจัดท า

เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นการเสนอความเห็นชอบในหลักการ  กรณีเป็นงานวิชาการ  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลางก็ได้ให้สิทธิเสรีภาพและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการ
แก้ไขปัญหาได้แก่ การสอน  การเป็นวิทยากร  การเป็นที่ปรึกษา  กรรมการ  เฉพาะ

อย่างยิ่งได้รับอ านาจเต็มในการบริหารจัดการความรู้ มอบหมายและมีค าสั่งให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ส านักหอสมุดกลาง 

๕. ด้านอิสระในการคิด  

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ มีอิสระในการคิดหรือตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ ด าเนินการต่าง ๆ ภายในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  รวมทั้งการจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management) ของส านักหอสมุดกลาง ในฐานะประธาน

คณะกรรมการจัดการความรู้  เป็นการคิดบริการเชิงรุก  นอกเหนือจากกรอบตามแผน
ยุทธศาสตร์ส านักหอสมุดกลาง 

๖. ด้านความท้าทายในการคิด  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ น าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  

คิดนอกกรอบตลอดมา  คิดก้าวล้ าไปก่อนบุคคลอื่น  กอปรกับโชคดีที่เพื่อนร่วมงาน 
(ผู้ใต้บังคับบัญชา) เก่ง ดี มีความสามารถ และมีคุณธรรม เป็นส่วนใหญ่  รวมถึงได้รับ
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โอกาสตลอดจนการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นขึ้นไป  จึงท าให้สิ่งที่คิด
ประสบความส าเร็จ ดังเช่น 

๖.๑ บริการ ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา  
ปีละ ๒ ครั้ง  (ช่วงก่อนสอบ และระหว่างสอบ ครั้งละ ๑ เดือน)  

๖.๒ ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่เดียวกันกับผู้บังคับบัญชาไป

ประชุม เพื่อเป็นการใช้ยานพาหนะให้คุ้มค่า   
๖.๓ ริเริ่มบริการเชิงรุกต่างๆ ที่ร่วมคิด และก าหนดกระบวนการท างาน  

เช่น  บริการยืมไม่อั้น บริการดับเบ้ิล  บริการ customer delight  

เป็นต้น 
๖.๔ เสนอขอเปลี่ยนต าแหน่งบุคลากรซึ่งอาจเป็นหอสมุดแห่งแรกใน

ประเทศไทย 

๖.๔.๑ จากพนักงานห้องสมุด  เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖.๔.๒ จากนักการภารโรง  เป็น  พนักงานซ่อมหนังสือ 

๖.๕ น าบุคลากรภายใต้บังคับบัญชา ร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยน้ าท่วม ซึ่ง

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเป็นศูนย์พักพิง โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้อง 
ร้องขอ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
การดูแลสุขภาพของเด็ก และอื่นๆ  
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๗. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ บริหารจัดการและด าเนินงานต่างๆ บนพื้นฐานของ

ข้อมูลที่ต้องมีการประเมิน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์  น าผลที่ได้ช่วยในการตัดสินใจ  
และน ามาพัฒนางาน  มีการก าหนดประเมินโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น และก่อนน าผล
การประเมินเสนอผู้บังคับบัญชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ต้องให้ค าปรึกษา แนะน า 

ตรวจสอบด้วยทุกครั้ง 
การบริการต่างๆ ที่หอสมุดฯ จัดขึ้น มีเป้าหมายคือ เพื่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ จึงเป็นผู้น าคิดและร่วมคิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา   

โดยถือว่า ทุกคนในหอสมุด คือ ผู้ให้บริการ  มีการเก็บสถิติการใช้บริการต่างๆ แล้วน ามา
เปรียบเทียบ เพื่อการตัดสินใจ พัฒนา ปรับปรุงงาน  เช่น  

๗.๑ การเปิดบริการนอกเวลาราชการ วันเสาร์ - อาทิตย์  เดิมเปิดเวลา  

๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.   แต่พบว่า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. มีผู้มาใช้
บริการน้อย  ผู้ใช้บริการเริ่มมาใช้บริการ เวลา ๑๐.๐๐น.  เป็นต้นไป 
และจะใช้บริการจนกระทั่งเวลา ๑๘.๐๐น.  ดังนั้นจึงขออนุญาตเปิด

บริการเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
๗.๒ ปริมาณการยืมหนังสือลดลง (เปรียบเทียบสถิติการยืม ๓ ปีย้อนหลัง 

พิจารณารายเดือน) จึงเป็นที่มาของการจัดบริการยืมไม่อั้น และ

โปรโมชั่นยืมต่างq 

๘. ด้านอิสระในการปฏิบัติงาน  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ บริหารจัดการงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้

อย่างอิสระ เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส านัก
หอสมุดกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ได้น า
ผลสัมฤทธิ์ของบางตัวชี้วัดหลักไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งฯ และผู้บริหำรส ำนักหอสมุดกลำงมีความคิดตรงกัน  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และความมีชื่อเสียงของแหล่งเรียนรู้ในระดับชาติ และก้าวสู่ระดับอาเซียนต่อไป 



 ๒๕ 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ได้แปรเปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม มี
การพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบ มีระบบประเมินผลการปฏิ บัติ งานที่ ชัด เจน  

(โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม)  มีการด าเนินงานระบบ ICT ที่สอดรับกับยุคสมัย เช่น 
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WIFF) เครือข่ายสังคมออนไลน์ มาสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ   ได้พยายามจัดหอสมุดให้เป็นระบบ E-Library  E-

Society  E-Service  รวมทั้งได้เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)  ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาด้วย  นักศึกษาสามารถรวมกลุ่มท างาน  สามารถเข้าใช้ Internet  
สามารถน า Notebook เข้าไปใช้ได้  มีห้องดูหนังฟังเพลง  มีมุมกาแฟ  เป็นการสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการที่มีชีวิตชีวาอีกรูปแบบหนึ่ง 

ผูข้อก าหนดต าแหน่งฯ มีอิสระในการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยตระหนัก และ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้ใช้บริการสามารถแสวงหาความรู้ และ

เรียนรู้ในหัวข้อและประเด็นที่หลากหลาย  ผู้ใช้บริการมีโอกาสได้เพิ่มทักษะการสืบค้น
ข้อมูล  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ผู้ใช้บริการมีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ความรู้ได้ทันที  ผู้ใช้บริการได้ใช้หอสมุดเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดเวลา 

๙. ด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ในฐานะหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  

ต้องก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและริเริ่ม

พัฒนาการปฏิบัติงานด้วย  ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงภายในหอสมุดหรือ
ให้บริการเฉพาะผู้มาใช้บริการเท่านั้น  ยังมีหน้าที่ต้องส่งเสริมและให้บริการการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนทุกคนของประเทศด้วย 

อีกทั้งยังมีการตรวจสอบแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงานเป็นระยะๆ  เพื่อ
สามารถด าเนินการไปได้ตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  มีการก าหนดให้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน / คู่มือการท างาน / แนวทางการท างาน และให้ท างานภายใต้โครงการ / 

กิจกรรม  ท างานตามตัวชี้วัดหลักเพื่อให้ได้สัมฤทธิผล งานทั้งหมดเป็นงานสนับสนุน



 ๒๖ 

การเรียนการสอน  มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง  ดังนั้นจึงต้องก ากับ ดูแลด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งตลอดเวลา 

๑๐. ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ มีงาน ๒ ลักษณะคือ  งานบริหารหอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์   กับงานบริหารวิชาการเพื่อสนับสนุนหอสมุดพระราชวัง  

สนามจันทร์  ดังนั้นจึงมีการด าเนินงานหลากหลายดังนี้ 
๑๐.๑ สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลหรือ

หน่วยงานอื่นนอกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ตลอดมา  

นอกเหนือจากให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑๐.๒ พัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางหรือนโยบายต่างๆ  

เพื่อให้ฝ่าย/งานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์น าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนด 

๑๐.๓ บริหารจัดการโดยที่ต้องตัดสินใจทั้งเฉพาะหน้า เร่งด่วน และปกติ 

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการ    เนื่องจากงาน
หอสมุด เป็นงานบริการ   ต้องให้บริการหลากหลายรูปแบบ  ต้อง
รองรับผู้มาใช้บริการซึ่งมีจ านวนมากมายหลากหลายประเภท  ได้

น าเสนอบริการทั้งบริการปกติ และบริการเชิงรุก เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  อันน าชื่อเสียงมาสู่
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์และส านักหอสมุดกลาง  ตลอดจน

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๐.๔ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า สอนงานวิชาชีพบรรณารักษ์ลักษณะ 

ต่างๆ เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ  ให้ข้อมูลเรื่องการวิจัยแก่นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

วิจัย  ผู้สอนการท าวิทยานิพนธ์   เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /  
สารนิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ของนักศึกษา   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ



 ๒๗ 

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ 
สกอ. เป็นต้น 

๑๐.๕ ท างานวิจัยเพื่อพัฒนางาน / พัฒนาวิชาชีพ 
๑๐.๖ ให้ค าปรึกษาในการท าผลงานวิชาการ  ท าวิจัย 
๑๐.๗ อื่นๆ 

 

 



 ๒๘ 

บทที่ ๔ 

การวิเคราะห์ตนเอง 

ขอก ำหนดต ำแหน่งบรรณำรักษ์เชี่ยวชำญพิเศษ ขอน ำเสนอผลกำร

วิเครำะห์ตนเอง ในฐำนะผู้น ำกำรบริหำรจัดกำรหอสมุดพระรำชวัง
สนำมจันทร์  ภำยใต้ต ำแหน่งหัวหน้ำหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมำ  เพื่อต้องกำรทรำบปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของ

กำรบริหำรจัดกำรหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์  เป็นกำรวิเครำะห์ SWOT จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส  ภัยคุกคำมดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง 
๑. มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินงำนหอสมุดพระรำชวัง

สนำมจันทร์ กับงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้แก่ งำนจดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  สอดคล้องกับ ปรัชญำ  ปณิธำน 

วิสัยทัศน์  ค่ำนิยมหลัก  และพันธกิจ ของหอสมุดพระรำชวัง
สนำมจันทร์ หรือของส ำนักหอสมุดกลำง 

 
๒. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
๓. ยอมรับฟังควำมคิดเห็นและเปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

และด ำเนินงำนสูงมำกเป็นพิเศษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕.๐๐ 
๔. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ในวิชำชีพ  และทักษะทำง

บรรณำรักษศำสตร์สูงมำกเป็นพิเศษ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๕.๐๐ 

ผู ้



 ๒๙ 

๕. มีควำมรับผิดชอบสูงมำกเป็นพิเศษ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๖. มีควำมขยัน อดทนในกำรบริหำรจัดกำรสูงมำกเป็นพิเศษร้อยละ ๑๐๐ 

๗. มีจิตส ำนึกในกำรบริกำร (Service Mind) หรือจิตมุ่งบริกำรสูงมำกเป็น
พิเศษร้อยละ ๑๐๐ 

๘. มีควำมเป็นกันเองเป็นที่ปรึกษำกำรท ำงำนให้กำรสนับสนุนด้ำนขวัญ

ก ำลังใจและให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคนทุกระดับ
เป็นอย่ำงดียิ่ง 

๙. มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรศึกษำดูงำนกำรอบรม/สัมมนำ กำร

ประชุม กำรศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำรเรียนหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันพัฒนำ
ข้ำรำชกำรพลเรือน ส ำนักงำน ก.พ. เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกร ทั้งด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร กำรท ำวิจัย  กำรวิเครำะห์งำน 

๑๐. เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกร 
๑๑. มีหลักธรรมำภิบำล และพรหมวิหำร ๔  ในกำรบริหำรจัดกำรสูงมำก 
๑๒. มีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรให้บริกำรแก่บุคลำกร

เป็นประจ ำสม่ ำเสมอ 
๑๓. มีกำรสนับสนุนบุคลำกร พัฒนำตนเอง กระตุ้นให้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยกำร

ฝึกอบรม กำรประชุม/สัมมนำ กำรศึกษำเพิ่มเติมเป็นรำยวิชำ กำรศึกษำต่อระดับสูง

ขึ้นไปในระดับสูงมำกเป็นพิเศษ 
๑๔. ให้อิสระในกำรท ำงำน และกำรตัดสินใจในงำนที่บุคลำกรรับผิดชอบ 

เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้ตำมเป้ำหมำย 

๑๕. มีกำรมอบหมำยภำระงำนและควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนแก่บุคลำกร 
ทุกคน 

๑๖. มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นระยะๆ 
๑๗. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนเป็นหลัก จึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงเรื่องต่ำงๆ 
  



 ๓๐ 

จุดอ่อน 
๑. มีลักษณะ (บุคลิกภำพ) ไม่เป็นทำงกำร  กอปรกับตัวเล็กจึงไม่  Smart  อีก

ทั้งพูดเร็ว ปำกไว ใจอ่อน และเดินเร็ว  
๒. มีทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษระดับปำนกลำงลงไป 
๓. มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีระดับปำนกลำงลงไป 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส 
๑. ได้รับควำมไว้วำงใจและโอกำสจำกผู้บริหำรเหนือขึ้นไปทุกระดับชั้น ในกำร

บริหำรจัดกำรด ำเนินงำนหอสมุด  สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระตลอดมำ 
๒. ได้ รั บกำรสนับสนุน  ส่ ง เสริม ให้ ใช้ ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะ 

ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร/วิชำชีพ บริกำรแก่บุคลำกรทั้งในและนอกมหำวิทยำลัย 
๓. ได้รับมอบหมำยเป็นผู้ท ำงำนเอกสำร เป็นผู้ให้สัมภำษณ์ ให้ค ำแนะน ำ  

ตอบแบบสอบถำมในงำนวิชำกำรและวิชำชีพบรรณำรักษ์จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

หอสมุดกลำงตลอดมำ 
๔. ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งเก่ง ดี มีควำมสำมำรถ

หลำกหลำย และเฉพำะทำงทุกระดับ ทุกคนด้วยดีตลอดมำ 

๕. ได้รับควำมร่วมมือ ควำมช่วยเหลืออนุเครำะห์จำกหน่วยงำนภำยนอก
หอสมุดตลอดมำเป็นอย่ำงดียิ่ง 

ภัยคุกคาม 
๑. ไม่สำมำรถขับรถยนต์ด้วยตนเอง ท ำให้ในบำงครั้งไม่สะดวก หรือเป็น

อุปสรรคต่อกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งตำมควำมคิดของตนเอง ผู้บริหำรต้องขับรถยนต์ได้
ด้วยเพื่อที่สำมำรถเดินทำงไปในที่ต่ำงๆได้ด้วยตนเอง ไม่จ ำเป็นต้องใช้คนขับรถ   เป็น

กำรประหยัดกำรใช้คนในยุคจ ำกัดบุคลำกรด้วย 



 ๓๑ 

๒. บุคลำกรผู้ใต้บังคับบัญชำลดลงทุกปี เนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร และเข้ำ
โครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด  ท ำให้ต้องปรับภำระงำน กระบวนกำร

ท ำงำนของบุคลำกรเป็นส่วนใหญ่ ให้เหมำะสมกับงำน  

 

 
 



 ๓๒ 

บทที่ ๕ 

การประเมินผลงานของตนเอง  

ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ ได้ทบทวนและประเมินผลงำนของตนเอง 

ผ่ำนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำเพื่อต้องกำรทรำบผลสะท้อนกลับ และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย พันธกิจ วิสัยทัศน์ของหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์และ
ส ำนักหอสมุดกลำงหรือไม่อย่ำงไร  ผลกำรทบทวนและประเมินตนเอง 

ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด  ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ผลงานเด่นด้านการบริหาร 

ผลงำนเด่นด้ำนกำรบริหำร  ดังแสดงตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๔๕ - 
ปัจจุบัน 

 
บริกำร ๒๔ ชั่วโมง 

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

อ ำนวยกำร  
ก ำกับ ดูแล  
ตั้งแต่เริ่มต้น 
จนสิ้นสุด 

ปีละ ๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๑ เดือน  
ก่อนสอบและ
ระหว่ำงสอบ 

ดูบทควำมใน 
วำรสำร 

ลำนจันทร์ 
ปีที่ ๗ ฉบับ 

ที่ ๑ 
(มกรำคม - 
มิถุนำยน  

๒๕๔๕) ฉบับ 
เวลา 

ใช่ขีดจ ากัด
ห้องสมุด  

๒๔ ชั่วโมง 

 

ผู ้



 ๓๓ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๔๙ -
ปัจจุบัน 

งำนทับแก้วบุ๊คแฟร์ :  
มหกรรมหนังสือ 
สื่อกำรเรียนรู้ 
อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นงานระดับ 
รองลงมาจาก 

งานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ กรุงเทพฯ 

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

อ ำนวยกำร 
ร่วมปฏิบัติ 
 

 

 

 

๒๕๔๘-
ปัจจุบัน 

 

กิจกรรม / โครงกำร 
ภำยใต้โครงกำรบริกำร

วิชำกำรประจ ำปี
งบประมำณ  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง 
โครงการห้องสมุด 
มีชีวิตเพื่อชุมชน 
เช่น ค่ายห้องสมุด 

สุดหรรษา ห้องสมุด
สัญจร  กิจกรรมโลก
ของหนูซ่ึงมีกิจกรรม
ย่อย จังหวัดนครปฐม  

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครู

โรงเรียนประถมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

และใกล้เคียง 
 

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

 

อ ำนวยกำร 
ร่วมปฏิบัติ 
 

รำยงำนผล
กำร

ด ำเนินงำน
โครงกำร
บริกำร
วิชำกำร  
ประจ ำปี

งบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



 ๓๔ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

 

งานเผยแพร่คลังความรู้
หรือห้องสมุด  

ณ งานนมัสการ 
องค์พระปฐมเจดีย์ 

 (๙ วัน ๙ คืน) เป็นต้น 

   

๒๕๕๓ 

กำรจัดกำรควำมรู้  
๑๐ เรื่อง 

เป็นการจัดการความรู้ 
ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร
หอสมุดพระราชวัง

สนามจันทร์ ให้อยู่ใน
รูปสิ่งพิมพ์ จ านวน  

๑๐ เล่ม  หมายรวมถึง
เล่มหลักซ่ึงเขียนโดย 

นางกาญจนา  
สุคนธมณ ี

บอกเหตุผลและวิธีการ
ให้ได้เอกสาร จ านวน

อีก ๙ เล่ม ภายในเวลา  
๕ เดือน  ทั้งยังได้สร้าง

บุคลากรเป็น 
นักเขียนใหม่  

ที่ปรึกษาใหม่ด้วย 

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

อ ำนวยกำร 
ทุกเรื่อง 

ที่ปรึกษำและ
ตรวจสอบ 
แก้ไข ๒ เรื่อง 

 

 

 

  



 ๓๕ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๕๓ 
(ต่อ) 

จัดกำรประชุม 
ทำงวิชำกำร  

PULINET วิชำกำร 
ครั้งที่ ๑  

ภายใต้นโยบายของ 
ผู้อ านวยการ 

ส านักหอสมุดกลาง 
แก่บรรณำรักษ์  

นักวิชำกำร 
ของห้องสมุด

สถำบันอุดมศึกษำ 
ทั้งของรัฐและเอกชน 

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

อ ำนวยกำร 
ร่วมปฏิบัติ 

ดูบทควำมใน 
วำรสำร 

ลำนจันทร์ 
ปีที่ ๑๕-๑๖  
ฉบับที่ ๑-๒  
(๒๕๕๓-
๒๕๕๔)  

หน้ำ ๓๓-๔๒ 
และ  

๒๗-๓๑ 

๒๕๕๔ 

๑. กำรจัดกำรควำมรู้
เรื่อง 

๑๐๐ 
(แง่กำร 
บริหำร) 

อ ำนวยกำร 
ร่วมปฏิบัติ 
ที่ปรึกษำ 
และ
ตรวจสอบ
แก้ไข 

 
 

 
 

๑.๑ ตัวชี้วัด 
รำยบุคคล 

๑.๒ กำรบริหำร
จัดกำร 
บริกำร ๒๔ 
ชั่วโมง 

๑.๓ กำรบริหำร 
จัดกำรงำน 
อำคำรสถำนท่ี 
และยำนพำหนะ 
หอสมุด 
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 

 



 ๓๖ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๕๔ 

(ต่อ) 

๑.๔ กำรปรับปรุง 
และตกแต่ง 
อำคำรสถำนท่ี :
กรณีศึกษำ
หอสมุด
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์  
ส ำนัก 
หอสมุดกลำง 
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

  
 

๑.๕ ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติกับ
งำนบริกำร
ยืม-คืนส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำน 

  
 

๑.๖ คู่มือท ำบัตร
สมำชิก
หอสมุด
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 

  
 

 

  



 ๓๗ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๕๔ 

(ต่อ) 

๑.๗ กำรศึกษำเพื่อ
หำแนวทำง 
กำรท ำบัตร
สมำชิก
บุคลำกร
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรด้วย
คอมพิวเตอร์
ของหอสมุด
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 

  
 

๑.๘  คู่มือปฏิบัติ 
งำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน
ทั่วไป 
ช ำนำญกำร   
ฝ่ำยบริกำร 
หอสมุด
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์ 

  
 

๑.๙ กำรศึกษำ 
กำรใช้บัตร
อนุญำตเข้ำใช้
หอสมุดฯ 
แทนบัตร 

  
 

 



 ๓๘ 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

๒๕๕๔ 
(ต่อ) 

สมำชิก
หอสมุด  
แสดงตนก่อน
เข้ำใช้หอสมุด
พระรำชวัง 
สนำมจันทร์
ของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 
ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๔ 

   

๒. วำรสำรลำนจันทร์
(ฉบับสิ่งพิมพ์และ
ออนไลน์) ฉบับ
ล่าสุด ปีที่ ๑๕-๑๖ 
ฉบับที่ ๑-๒
(๒๕๕๓-๒๕๕๔) 
โดยทีผู่้เขียน 
เกือบทัง้หมดคือ
บรรณารกัษ์ 
นักวชิาการของ
หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์  

๑๐๐ 
(แง่กำร
บริหำร) 

อ ำนวยกำร 
กอง
บรรณำธิกำร
ฝ่ำยวิชำกำร  
ทุกบทควำม 

ผู้เขียน
บทควำม 

 



 ๓๙ 

 

ปี 
งบประมาณ 

ช่ือผลงาน/ผลการ 
ปฏิบัติราชการ 

สัดส่วนของ 
ผลงานที่ท า  
(ร้อยละ) 

ลักษณะ
ผลงาน 

ผลงาน
ประกอบ  

 

กองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการทุกคน
คือ บรรณารักษ์ /
นักวิชาการช านาญ
การ เชี่ยวชาญ 
หัวหน้าฝ่าย/งาน 

   

 

ผลงานด้านการบริหารอื่นๆ ได้แก่  กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร 
เข้ำใช้หอสมุด  ได้บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกอำคำรหอสมุดทั้งสองหลัง นับเป็นกำรเพิ่มที่นั่งอ่ำนเฉพำะอย่ำงยิ่ง  

บริเวณด้ำนข้ำงอำคำรหอสมุดที่ก ำหนดชื่อว่ำ “ลำนหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 
Knowledge Park @ Library”  ดังรำยละเอียดคือ 

๑. ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐  ตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำรหอสมุด

และปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยนอกหอสมุด 
สภาพก่อนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 



 ๔๐ 

สภาพระหว่างการปรับปรุง 

 
 

สภาพภายหลังการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 



 ๔๑ 

๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ตกแต่งภำยใน ปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำรหม่อมหลวง
ปิ่น มำลำกุล 
 

สภาพระหว่างการปรับปรุง 

 
 

สภาพภายหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๔๒ 

๓.ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับภูมิทัศน์ภำยนอก เพิ่มที่นั่งอ่ำนบริเวณด้ำนหน้ำและ

โดยรอบอำคำรหอสมุด รวมถึงบริเวณสวนน้ ำระหว่ำงอำคำร 

สภาพก่อนการปรับปรุง 

 
 

สภาพภายหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๔๓ 

ผลงานเด่นด้านวิชาการ 
เด่นด้ำนวิชำกำรได้แก่  กำรจัดกำร

ควำมรู้ (Knowledge Management) 
เป็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) ที่มีมำยำวนำน แต่ที่ชัดแจ้งแบบเป็นทำงกำร ได้แก่ 

๑. ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นอกจำกเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด ำเนินงำนได้ผลผลิต 

น ำมำแบ่งปันเผยแพร่สู่สำธำรณชนภำยในเวลำ ๕ เดือน จ ำนวน ๑๐ เล่มแล้ว   
อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรสร้ำงนักเขียนรุ่นใหม่ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ และเจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน ๙ คน  สร้ำงและเพิ่มที่ปรึกษำกำรเขียน/จัดท ำผลงำน

ทำงวิชำกำรต ำแหน่งบรรณำรักษ์ช ำนำญกำรพิเศษ นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ช ำนำญ
กำรพิเศษ และเจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน ๗ คน ซึ่งทุกคน
ล้วนเป็นบุคคลภำยใต้กำรบังคับบัญชำ 

 

 

๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้สร้ำงนักเขียนรุ่นใหม่ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ จ ำนวน  
๒ คน (ผลผลิตได้แก่ การบริหารจัดการบริการ ๒๔ ชั่วโมง) และนักเขียนรุ่นใหม่ 
ผลสืบเนื่องจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำนวน ๓ คน  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรจำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีในตัว โดยที่ผู้ขอก ำ หนด
ต ำแหน่งฯเป็นที่ปรึกษำ  ตรวจสอบ แก้ไขผลงำน  ได้ผลผลิตหรือผลงำนทำง
วิชำกำรจ ำนวน ๗ เล่ม ซึ่งผลงำนของทั้ ง ๓ คนได้น ำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง 

ผลงำน 



 ๔๔ 

ช ำนำญกำรพิเศษด้วย  ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของมหำวิทยำลัยที่จะน ำเสนอ  

ต่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

 

 

 

 
 

 



 ๔๕ 

 
๓. ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้สร้ำงนักเขียนรุ่นใหม่ผลสืบเนื่องจำกปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จ ำนวน๑คน  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรจำก

กำรจัดกำรควำมรู้ที่มีในตัว โดยที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ เป็นที่ปรึกษำ  ตรวจสอบ 
แก้ไขผลงำน  ได้ผลผลิตหรือผลงำนทำงวิชำกำรจ ำนวน ๓ เล่ม ซึ่งผลงำนก็ได้
น ำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษด้วย  ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำของมหำวิทยำลัยที่จะน ำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

 

 
 

 



 ๔๖ 

บทที่ ๖ 

ความคิดเห็นที่มีต่อการท างานของตนเอง  

ระยะที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ 

ท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรสูงสุด
ส่ ว น ห อ ส มุ ด พ ร ะ ร ำ ช วั ง 

สนำมจันทร์  ตั้ งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น   

ได้บริหำรจัดกำรงำนและปฏิบัติงำนด้วยควำมอุตสำหะ วิริยะ ด้วยควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท  
ตั้งใจ  และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ / คิดนอกกรอบเพื่อกำรบริกำรผู้ใช้หอสมุดตลอดเวลำ   
อีกนัยหนึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ   บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลได้แก่  หลักประสิทธิผล  

หลักประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม  หลักการกระจายอ านาจ  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค  
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหอสมุด ของมหำวิทยำลัยและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย จนมีผลงำนหลำกหลำย   สร้างความภาคภูมิใจในระดับมากจนถึง
มากท่ีสุดทั้งแง่ส่วนบุคคลและส่วนรวมกล่ำวคือ 

ความคิดเห็นแง่ส่วนบุคคล 
ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ ในต ำแหน่งหัวหน้ำหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์ 

บริหำรจัดกำรงำนภำยในหอสมุดพระรำชวังสนำมจันทร์เป็นเวลำกว่ำ๑๕ปีโดยใช้ 
หลักธรรมาภิบาล  ดังกล่ำวข้ำงต้นและความจริงใจ / ความตั้งใจความมุ่งมั่น / 
ทุ่มเทอาจกล่าวได้ว่า  “ใช้แต่พระคุณ ไม่เคยใช้พระเดช”อีกทั้งกำรติดต่อประสำนงำน

กับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงำนและอื่นๆ  ก็ใช้พระคุณควบคู่ไปกับ
ลายลักษณ์อักษร   เป็นผลให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกคนของหอสมุดหรือที่เกี่ยวข้อง
กับหอสมุดไม่ว่ำจะต ำแหน่งใด   ได้รับควำมกรุณำ/ควำมอนุเครำะห์/กำรอ ำนวยควำม

สะดวกอย่ำงรวดเร็ว  เป็นอย่ำงดีทั้งในเรื่องงำนและส่วนตัว   ดังนั้นสิ่งที่ท ำให้
ภำคภูมิใจก็คือ 

ตลอด 



 ๔๗ 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ ำปี   ถือเป็น
ตัวแทนข้ำรำชกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร เข้ำรับรำงวัลในวันข้ำรำชกำรพลเรือน

ประจ ำปีแต่ละปีจำกรัฐบำล รวมจ ำนวน ๖คนโดยที่เป็นข้ำรำชกำรจ ำนวน ๔ คน   
ลูกจ้ำงประจ ำจ ำนวน ๒ คน   

๒. ผู้บังคับบัญชา  ได้รับรำงวัลผู้มีอุปกำรคุณต่อวงกำรห้องสมุดและวิชำชีพ   

จำกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  และย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๓ผู้บังคับบัญชำอีกท่ำนหนึ่งได้รับกำรสรรหำให้ด ำรงต าแหน่งอธิการบดีด้วย  

๓. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ คือ   ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุนคนแรกที่ ได้รับ 

กำรแต่งตั้งเป็นระดับ ๙ ระดับเชี่ยวชำญ   ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ ปฏิบัติงำนบริหำร
ตลอดมำนับตั้งแต่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เข้ำรับรำชกำรที่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำประจ ำจังหวัดชำย  “โรงเรียนสมุทรปรำกำร”   นักเรียน

ประมำณ  ๓,๐๐๐คน  ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๓  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก็ได้รับ
รำงวัลห้องสมุดโรงเรียนดี เด่น จำกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย   ทั้ งนี้ 
รำวกลำงปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้โอนมำรับรำชกำร ณ หอสมุด  มหำวิทยำลัยศิลปำกร   

ผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งฯ  เลื่อนระดับโดยกำรท ำผลงำนวิชำกำร 
ระดับช ำนำญกำร ๖ ระดับช ำนำญกำร  ๗-๘ ระดับเชี่ยวชำญ ๙  กล่ำวได้ว่ำเป็น
ตัวอย่ำง/แนวทำง/สร้ำงควำมก้ำวหน้ำ/แรงกระตุ้น/แรงผลักดันแก่สำยสนับสนุน   

ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชำ และบุคลำกรหน่วยงำนอื่นๆ ในมหำวิทยำลัยศิลปำกร  เป็นผล 
ให้มีกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรขอก ำหนดต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร ๗-๘ หรือ
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ เป็นจ ำนวนมำก 

  



 ๔๘ 

แง่ส่วนรวมหรืองานราชการในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ จ ำแนกเป็น  ๔  ด้ำนได้แก่ 

๑. ด้านบุคลากร 
๑.๑ สร้างทีมงาน  ตั้งแต่บุคลำกรในระดับล่ำงขึ้นไปจนถึงบุคลำกรที่อยู่ใน

สำยวิชำชีพบรรณำรักษ์ ผลงำนคือ    

๑) ทีมงานระดับปฏิบัติการหัวหน้ำโครงกำรคือ  ลูกจ้ำงประจ ำ ที่
ทีมงำนมีควำมเข้มแข็งจนสำมำรถปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ให้
สวยงำม และพัฒนำจนสำมำรถเพิ่มเป็นพื้นที่นั่งอ่ำน และเป็น

ลำนจัดกิจกรรมส ำหรับนักศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย       

๒) ทีมงานบริการชุมชน  หัวหน้ำโครงกำรคือบรรณำรักษ์ ที่สำมำรถ

พัฒนำห้องสมุดวัดและโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องได้แก่  ห้องสมุด 
วัดพระปฐมเจดีย์ (รำชวรมหำวิหำร) อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
ห้องสมุดวัตรธรรมำภิสมัย  อ ำ เภอเมือง จั งหวัดนครปฐม   
ห้องสมุดโรงเรียนวัดวังกุลำ  ต ำบลเขำพระ  อ ำเภอเดิมบำง 

นำงบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  ห้องสมุดโรงเรียนบ้ำนแก่งประลอม 
อ ำ เภอไทรโยค จั งหวัดกำญจนบุรี  และห้องสมุดโรงเรียน 
บ้ำนทุ่งหัวพรหม อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

๓) ทีมงานวิชาการ   โดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำม 
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งภำยในหน่วยงำนและ
นอกหน่วยงำน  สำมำรถน ำควำมรู้ที่มีอยู่เผยแพร่แก่หน่วยอื่นๆ 

เช่น ควำมรู้จำกกำรจัดกำรควำมรู้   กำรท ำตัวชี้วัดกำรท ำงำน 
(รำยบุคคล)  เป็นต้น   

๑.๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลำกรทุกระดับด้วยกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง  

เลื่อนต ำแหน่ง และสนับสนุนผลักดันกำรท ำผลงำนวิชำกำรเพื่อ
ก ำหนดต ำแหน่งให้สูงขึ้นตลอดมำ 



 ๔๙ 

๒. ด้านการบริการ 
๒.๑ บริกำรห้องสมุด ๒๔ ชั่วโมง     

๒.๒ บริกำรเชิงรุกประเภทต่ำงๆที่สำมำรถส่งเสริม เพิ่มปริมำณกำร 
เข้ำใช้บริกำรหอสมุด  และกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ 

๓. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   สนับสนุนน ำแนวคิดของ Web ๒.๐  มำใช้ใน

กำรท ำงำน เช่น Blog เพื่อเขียนเล่ำเรื่องรำว  ใช้เป็นเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้  

Facebook และ Twitter ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์หอสมุด  Wiki  ส ำหรับกำร
จัดเก็บคู่มือกำรท ำงำน  รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรม IT Update เพื่อให้
บุคลำกรสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและสำมำรถน ำไปปรับใช้ 

ในกำรท ำงำนด้วย 

๔. ด้านอาคารสถานท่ี 
๔.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓  เสนอต่อมหำวิทยำลัย (อธิกำรบดี ศำสตรำจำรย์  

ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ) ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 
(อำจำรย์พุฒ วีระประเสริฐ) ขอสร้ำงอำคำรหลังใหม่   เป็นกำรขยำย
พื้นที่ให้บริกำรซึ่งเดิมมีอำคำร ๑ หลัง ๔ ชั้นเท่ำนั้น   ได้รับอนุมัติเป็น

อำคำร ๕ ชั้น ต่อมำตั้งชื่อว่ำ “อำคำรหม่อมหลวงป่ิน มำลำกุล”
อำคำรแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยำยนพ.ศ. ๒๕๔๔ เข้ำใช้อำคำรเดือน
ตุลำคม ปีเดียวกัน เปิดบริกำร ๒๔ ชั่วโมงครั้งแรกในเดือนสิงหำคม - 

กันยำยน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งภำยในอำคำรหอสมุด 

หลังแรก  เฉพำะอย่ำงยิ่งชั้นหนึ่ง  เพื่อควำมสวยงำม ทันสมัย  เป็น
สำกล  สร้ำงบรรยำกำศกำรใช้หอสมุด  ดึงดูดผู้มำใช้บริกำรให้กลับมำ

ใช้อีก  พร้อมส ำหรับเป็นแหล่งศึกษำดูงำนแก่ห้องสมุดต่ำงๆ ด้วย   
อำคำรแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๐   



 ๕๐ 

๔.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ น ำแนวคิดของ Open Learning Space และ 
Library Commons   มำปรับใช้ในเรื่องกำรจัดพื้นที่กำรให้บริกำรทั้ง

ส่วนที่เป็นมุมสบำย และมุมวิชำกำรเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของ
นักศึกษำที่อยู่ในยุค Net Generation ภำยในอำคำรสองหลังของ
หอสมุด อีกทั้งมีกำรจัดภูมิทัศน์ภำยนอกหอสมุดโดยทีมงำนบุคลำกร

ของหอสมุด สวนหย่อมด้ำนหน้ำ ด้ ำนข้ำงอำคำร จัดท ำลำน
เอนกประสงค์ที่ เรียกว่ำ  ลำนหอสมุดพระรำชวั งสนำมจันทร์ 
(Knowledge park@library) ใช้ส ำหรับจัดกิจกรรม และเป็นแหล่ง

ศึกษำเรียนรู้ตำมอัธยำศัยทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ด้วย    

๔.๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งภำยในอำคำรหม่อมหลวง
ป่ิน มำลำกุล ชั้น ๑  เพื่อกำรบริกำรลักษณะ Edutainment มีมุม

เพิ่มควำมรู้ มุมอินเทอร์เน็ต มุมสร้ำงควำมคิด มุมมัลติมีเดีย มุมดูหนัง 
และมุมกำแฟ 

๔.๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรับภูมิทัศน์ภำยนอก เพิ่มที่นั่งอ่ำนบริเวณด้ำนหน้ำ

และโดยรอบอำคำรหอสมุด  รวมถึงบริเวณสวนน้ ำระหว่ำงอำคำร 



 ๕๑ 

บทที่ ๗ 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา  

ขอก าหนดต าแหน่งฯ  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลหรือคน   

คนแต่ละคน  ไม่ว่าจะท าหน้าที่อะไรในองค์กร  แตกต่างกันก็คือ  

วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง  หน้าที่การงาน   ในการท างานนั้น หากมีการ
ให้เกียรติ ให้ความส าคัญ  มีการเลือกหรือคัดสรร น าบุคคลมาท างานร่วมกันแล้ว 

บุคคลเหล่านั้นจะเติมเต็มซึ่งกันและกัน   จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและองค์กร    

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งหมายรวมถึง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯด้วย   ต้องเป็นต้นแบบ เป็น

ผู้น าพาบุคคลเหล่านั้นก้าวหน้าไปด้วยกันหรือพร้อมกัน   ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรคน

ก็คือ   ต้องค านึงถึงความเป็นมนุษย์   มนุษย์เกือบทุกคนมีความอยาก  ความ
ปรารถนา  ความต้องการคล้ายกัน  เฉกเช่นเดียวกันตัวเราที่มีความอยาก  ความ

ทะเยอทะยาน  ความอยากมี  ความอยากเป็น ไม่มีที่สิ้นสุด 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯได้วิเคราะห์และประเมินบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา

จ านวน ๕๔  คน(ปัจจุบันมีจ านวน ๕๑ คน)  โดยที่รวมบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

และเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ด้วยแบ่งเป็น   
กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่   ต าแหน่งบรรณารักษ์  จ านวน  ๑๕ คน(ไม่รวมผู้ขอฯ)  กลุ่ม

สนับสนุนวิชาชีพได้แก่   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างๆ จ านวน ๒๒คนกับต าแหน่งพนักงาน

สถานที่ (นักการภารโรง) จ านวน ๑๗ คน  ดังน าเสนอการวิเคราะห์ฯบุคลากรใน

ภาพรวมและรายบุคคลดังนี้ 

  

ผู ้



 ๕๒ 

๑. บุคลากรในภาพรวม 

ล าดับ 
ที่ 

คุณลักษณะ 

กลุ่ม (N = ๕๔ ) 

รวม บรรณารักษ์ 
(N= ๑๕) 

เจ้าหน้าที่ฯ 
(N= ๒๒) 

พนักงาน 
สถานที่ 

(N= ๑๗) 
๑. มีความรู้

ความสามารถใน
งานประจ าที่
รับผิดชอบ 

๑๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒๒ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๗ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๕๔ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒. มีความขยัน อดทน 
อุตสาหะละเอียด 
รอบคอบ แม่นย า 

๑๕ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๒๐ 
(ร้อยละ 
๙๐.๙๑) 

๑๕ 
(ร้อยละ  
๙๐.๙๑) 

๕๐ 
(ร้อยละ 
๙๒.๖๐) 

๓. มีจิตมุ่งบริการ 
๑๔ 

(ร้อยละ  
๙๓.๓๓) 

๑๒ 
(ร้อยละ 
๕๔.๕๕) 

๔ 
(ร้อยละ  
๒๓.๕๓) 

๓๐ 
(ร้อยละ 
๕๕.๕๖) 

๔. มีความคิด
สร้างสรรค์ 

๑๓ 
(ร้อยละ  
๘๖.๖๗) 

๑๕ 
(ร้อยละ 
๖๘.๑๘) 

๔ 
(ร้อยละ  
๒๓.๕๓) 

๓๒ 
(ร้อยละ 
๕๙.๒๖) 

๕. รู้จักแก้ปัญหา 
๑๓ 

(ร้อยละ  
๘๖.๖๗) 

๑๓ 
(ร้อยละ 
๕๙.๐๙) 

๑ 
(ร้อยละ  
๕.๘๘) 

๒๗ 
(ร้อยละ 
๕๐.๐๐) 

๖. รู้จักพัฒนางาน 
๑๒ 

(ร้อยละ  
๘๐.๐๐) 

๑๐ 
(ร้อยละ 
๔๕.๔๕) 

๗ 
(ร้อยละ  
๔๑.๑๘) 

๒๙ 
(ร้อยละ 
๕๓.๗๐) 

๗. มีความเป็นผู้น า 
๑๒ 

(ร้อยละ  
๘๐.๐๐) 

๙ 
(ร้อยละ 
๔๙.๙๑) 

๑ 
(ร้อยละ  
๕.๘๘) 

๒๒ 
(ร้อยละ 
๔๐.๗๔) 

๘. อื่นๆ (ภาพรวม)มี
ความตั้งใจ/มั่นใจ/
ว่องไววางตัวดี/
เอาใจใส่ในงาน 

๑๒ 
(ร้อยละ  
๘๐.๐๐) 

๑๔ 
(ร้อยละ 
๖๓.๖๔) 

๑๕ 
(ร้อยละ  
๘๘.๒๔) 

๔๑ 
(ร้อยละ 
๗๕.๙๓) 

 



 ๕๓ 

๒. บุคลากรรายบุคคล 

๒.๑ ต าแหน่งบรรณารักษ์ 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๑. คนที่ ๑ 
มีความรู้ความสามารถ /มีจิตบริการ/ความขยันอดทน / 
ความเอาใจใส่/รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจ 

๒. คนที่ ๒ 

มีความรู้ความสามารถ/ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์/มีจิต
บริการ/ มีความขยันอดทน/ความเป็นผู้น า/เอาใจใส่/ความ
ละเอียด/รอบคอบ/รู้จักพัฒนา/ความประพฤติบุคลิกลักษณะ
ว า จ า แ ล ะ ก า ร ว า ง ตั ว ที่ ดี  / มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
ต่อหน้าที่มีความตั้งใจ / แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง /ท างานด้วย
ความถูกต้องและแม่นย า 

๓. คนที่ ๓ 
มีความรู้ความสามารถ มีจิตบริการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเอง 
ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

๔. คนที่ ๔ 
มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า  มีจิตบริการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหา มีการพัฒนา
งานและตนเองท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

๕. คนที่ ๕ 
มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า  มีจิตบริการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหา มีการพัฒนา
งานและตนเองท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

๖. คนที่ ๖ 

มีความรู้ความสามารถ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ /
ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น าความเอาใจใส่รู้จักพัฒนางาน /
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้ ง ใจและเต็มใจรู้จักแก้ ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ /ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

 

 
 
 



 ๕๔ 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๗. คนที่ ๗ 

มีความรู้ความสามารถ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ /
ขยันอดทน /มีความเป็นผู้น า /ความเอาใจใส่/ความรอบคอบ
ความละเอียด/รู้จักพัฒนางานรับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจและ
เต็มใจรู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ /ท างานด้วยความ
ถูกต้องแม่นย า 

๘. คนที่ ๘ 

มีความรู้ความสามารถ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ /
ขยันอดทน /มีความเป็นผู้น าความเอาใจใส่/ความรอบคอบ
ความละ เอี ยด /  รู้ จั กพัฒนาง าน  /มี ค วามประพฤติ
บุคลิกลักษณะ/วาจาและการวางตัวที่ดี/รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตั้งใจและเต็มใจรู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ /ท างานด้วย
ความถูกต้องแม่นย า 

๙. คนที่ ๙ 

มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ 
/ ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า / ความเอาใจใส่/  ความ
รอบคอบความละเอียด / รู้จักพัฒนางาน / มีความประพฤติ
บุคลิกลักษณะ / วาจาและการวางตัวดี / รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 
ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๑๐. คนที่ ๑๐ 

ความเอาใจใส่/ความรอบคอบความละเอียด / รู้จักพัฒนา
งาน / มีความประพฤติบุคลิกลักษณะ / วาจาและการวางตัว
ที่ดี/รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ  รู้จักแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๑๑. คนที่ ๑๑ 

มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / จิต
บริการ / ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า ความเอาใจใส่ / 
ความรอบคอบความละเอียด/รู้จักพัฒนางาน /  รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / 
ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 



 ๕๕ 

 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๑๒. คนที่ ๑๒ 
มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ 
/ ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า / รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ
และเต็มใจ 

๑๓. คนที่ ๑๓ 
มีความรู้ความสามารถ / มีจิตบริการ / ความขยันอดทน / 
ความเอาใจใส่ / รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจ / รู้จักแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 

๑๔. คนที่ ๑๔ 
มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีจิต
บริการ / มีความเป็นผู้น า / ความขยันอดทน / รู้จักพัฒนา
งาน/แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 

๑๕ คนที่ ๑๕ 

ความเป็นผู้น า ความเอาใจใส่ / ความรอบคอบ / ความ
ละเอียด / รู้จักพัฒนางาน มีความประพฤติบุคลิกลักษณะ
วาจาและการวางตัวที่ดี / รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจและ 
เต็มใจ / รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / ท างานด้วยความ
ถูกต้องแม่นย า 

 

๒.๒ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ต่างๆ 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๑๖. คนที่ ๑ 

มีความรู้ความสามารถ/ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ 
/ขยันอดทน / มีมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้น า 
ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง แม่นย า รู้จัก
พัฒนาตัวเอง 

๑๗. คนที่ ๒ 
มีความรู้ความสามารถ / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีจิต
บริการ / มีความขยันอดทน / ความเอาใจใส่ / รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ตั้งใจ / รู้จักแก้ปัญหา 

 
 



 ๕๖ 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๑๘. คนที่ ๓ 
มีความรู้ความสามารถขยันอดทน อุตสาหะ มีจิตบริการ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๑๙. คนที่ ๔ 

มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ 
/ ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า / ความเอาใจใส่ / ความ
รอบคอบความละเอียด / รู้จักพัฒนางาน / มีความประพฤติ
บุคลิกลักษณะวาจาและการวางตัวที่ดี / รับผิดชอบต่อหน้าที่
ตั้งใจและเต็มใจ รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ท างานด้วย
ความถูกต้องแม่นย า 

๒๐. คนที่ ๕ 
มีความรู้ความสามารถขยันอดทน อุตสาหะ มีจิตบริการ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหา 

๒๑. คนที่ ๖ 
มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาตั้งใจท างานด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ 

๒๒. คนที่ ๗ 
มีความรู้ความสามารถ ขยันอดทน อุตสาหะ มีน้ าใจ มีจิต
บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหา 

๒๓. คนที่ ๘ 
มีความรู้ความสามารถ ขยันอดทน อุตสาหะ มีน้ าใจ มีจิต
บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหา มี
การพัฒนาตนเอง 

๒๔. คนที่ ๙ 
มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบตั้งใจท างาน มี
ความพยายามพัฒนางานและตนเอง 

๒๕ คนที่ ๑๐ 
มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบตั้งใจท างาน มี
ความพยายามพัฒนางานและตนเอง 

๒๖. คนที่ ๑๑ 

มีความรู้ความสามารถ / ความขยันอดทน / ความเอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่และตั้งใจท างาน / ความละเอียด
รอบคอบ / รู้จักพัฒนางาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / มี
ความถูกต้องแม่นย าในการท างาน 



 ๕๗ 

 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๒๗. คนที่ ๑๒ 
มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบตั้งใจท างาน มี
ความพยายามพัฒนางานและตนเอง 

๒๘. คนที่ ๑๓ 
มีความรู้ ความสามารถ มี จิตบริการ มีความคิดริ เ ริ่ ม
สร้า งสรรค์  สามารถแก้ ไขปัญหา มีการพัฒนาตนเอง 
คล่องตัว ว่องไว เรียนรู้เร็ว มีความเป็นตนเองสูง 

๒๙. คนที่ ๑๔ 
มีความรู้ความสามารถ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีจิต
บริการ / มีความขยันอดทน / รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความ
ตั้งใจ / มีความเป็นผู้น า 

๓๐. คนที่ ๑๕ 
มีความรู้ความสามารถ / มีจิตบริการ/ ความขยันอดทน / 
ความเอาใจใส่/รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตั้งใจ / มีความ
ละเอียดรอบคอบ / ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๓๑. คนที่ ๑๖ 

มีความรู้ความสามารถ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีความ
ขยัน / อดทน เอาใจใส่ / รับผิดชอบต่อหน้าที่และตั้งใจ
ท างาน / มีความเป็นผู้น า/รู้จักพัฒนางาน / มีความประพฤติ
และบุคลิกลักษณะการวางตัวที่ดี  / รู้จักแก้ไขปัญหา / 
ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๓๒. คนที่ ๑๗ 
มีความรู้ความสามารถ / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มี
ความขยันอดทน/รับผิดชอบต่อหน้าที่และตั้งใจ เอาใจใส่ / 
แก้ปัญหาปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ 

๓๓. คนที่ ๑๘ 
มีความรู้ความสามารถ / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/มีจิต
บริการ / มีความเป็นผู้น า / รู้จักพัฒนางาน / รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตั้งใจท างาน 

๓๔. คนที่ ๑๙ 
มีความรู้ความสามารถ / มีความขยันอดทน รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ตั้งใจเอาใจใส่ 

 
 
 



 ๕๘ 

 

ล าดั
บท่ี 

ต าแห
น่ง 

คุณลักษณะ 

๓
๕. 

คน
ที่ 

๒๐ 

มีความรู้ความสามารถ/ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ /ขยันอดทน / 
มีความเป็นผู้น า /ความเอาใจใส่/ความรอบคอบความละเอียด/รู้จักพัฒนา
งาน/มีความประพฤติบุคลิกลักษณะวาจาและการวางตัวที่ดี/ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ /รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / ท างานด้วย
ความถูกต้องแม่นย า 

๓
๖. 

คน
ที่ 

๒๑ 

มีความรู้ความสามารถ/ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า  / ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ / ความเอาใจใส่ / ความรอบคอบความละเอียด / รู้จักพัฒนา
งาน มีความประพฤติบุคลิกลักษณะวาจาและการวางตัวที่ดี / รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ / รู้จักแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / ท างานด้วย
ความถูกต้องแม่นย า 

๓
๗. 

คน
ที่ 

๒๒ 

มีความรู้ความสามารถ/ขยันอดทน / มีความเป็นผู้น า / ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ / ความเอาใจใส่ / ความรอบคอบความละเอียด / รู้จักพัฒนา
งาน มีความประพฤติบุคลิกลักษณะวาจาและการวางตัวที่ดี / รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตั้งใจและเต็มใจ / รู้จักแก้ไข / ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ / ท าง าน
ด้วยความถูกต้องแม่นย า 

 

๒.๓ ต าแหน่งพนักงานสถานที่ (นักการภารโรง) 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๓๘. คนที่ ๑ 
ตั้งใจและเต็มใจท างานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีใจเย็น ท างาน
ไปเรื่อยๆ 

๓๙. คนที่ ๒ ตั้งใจท างานฉลาด 
 
 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 



 ๕๙ 

๔๐. คนที่ ๓ ตั้งใจท างานฉลาด รอบคอบ ขยัน 
๔๑. คนที่ ๔ ตั้งใจเต็มใจและรับผิดชอบงานดี พยายามพัฒนาตนเอง 
๔๒. คนที่ ๕ ตั้งใจเต็มใจและรับผิดชอบงานดี พยายามพัฒนาตนเอง 

๔๓. คนที่ ๖ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ /มีความถูกต้องแม่นย าในการ
ท างาน 

๔๔. คนที่ ๗ 
มีความรู้ความสามารถ / มีความขยันอดทน/เอาใจใส่ / 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ / มีความถูกต้องแม่นย าในการ
ท างาน 

๔๕. คนที่ ๘ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/ รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตั้งใจ /มีความถูกต้องแม่นย าในการท างาน 

๔๖. คนที่ ๙ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ /มีความถูกต้องแม่นย าในการ
ท างาน 

๔๗. คนที่ ๑๐ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ 

๔๘. คนที่ ๑๑ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ 

๔๙. คนที่ ๑๒ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ 

๕๐, คนที่ ๑๓ 
มีความรู้ความสามารถ /ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ มีจิต
บริการ 

๕๑. คนที่ ๑๔ 
มีความรู้ความสามารถ /ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ มีจิต
บริการ 

 

 



 ๖๐ 

ล าดับท่ี ต าแหน่ง คุณลักษณะ 

๕๒. คนที่ ๑๕ 

มีความรู้ความสามารถ /ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/จิตบริการ/
ความขยันอดทน /รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจ/เอาใจใส่/ มี
ความเป็นผู้น าความรอบคอบละเอียด / รู้จักพัฒนางาน/มี
ความประพฤติบุคลิกลักษณะการวางตัว/แก้ไขปัญหา /
ท างานด้วยความถูกต้องแม่นย า 

๕๓. คนที่ ๑๖ 
มีความรู้ความสามารถ /มีความขยันอดทน/เอาใจใส่/
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ /มีความถูกต้องแม่นย าในการ
ท างาน 

๕๔. คนที่ ๑๗ 
มีความรู้ความสามารถ /ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ความขยัน
อดทน/เอาใจใส่/รับผิดชอบต่อหน้าที่ตั้งใจ /มีความถูกต้อง
แม่นย าในการท างาน 

 

 

 



 ๖๑ 

บทที่ ๘ 

การพัฒนางานผ่านการพัฒนาคน  

พัฒนาคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
ท างานถือเป็นความท้าทาย (Challenge)  

ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ อยากจัดการขณะยังเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้า

หอสมุดคนก่อนๆ อยากเปลี่ยนแปลง อยากปรับรูปแบบการท างาน  ดังนั้นทันที่ 
ที่ได้รับคัดเลือกให้ท าหน้าที่หัวหน้าหอสมุด จึงแจ้งนโยบายหลักต่อที่ประชุมบุคลากร
ทุกคน อีกทั้งประกาศวาระเพื่อถือปฏิบัติได้แก่ ๑) การท างานแต่ละงานต้องท าแทน 

กันได้ กรณีผู้หนึ่งผู้ ใดไม่มาปฏิบัติงาน  ดังนั้นคน (ผู้ปฏิบัติงาน) จึงต้องจัดท า 
คู่มือการปฏิบัติงานเป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  เรียกว่า R2R – Routine to 
Research  และ ๒) การท างานแต่ละงานต้องมีการประเมิน และหรือวิเคราะห์งานที่

รับผิดชอบ  ดังนั้นต้องมีผลงานวิเคราะห์ และหรือผลงานวิจัยออกมา  

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ถือว่าการท าวิจัยเป็นการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยที่
เรียกว่า R2R – Routine to Research  อาจกล่าวได้ว่า เป็นการพัฒนางานผ่านการ

พัฒนาคนโดยใช้ R2R เพื่อขับเคลื่อนองค์กร 

การท าวิจัย R2R เมื่อแรกเริ่ม ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ท าหน้าที่เป็นผู้บุกเบิก 
(Pilot) และเป็นคุณอ านวยคือ เป็นผู้ก าหนด / ชี้ช่องทาง เป็นที่ปรึกษาส าหรับงานวิจัย 

ให้ค าแนะน า สอน ตรวจแก้ไข กล่าวได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  
นับตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นรูปเล่ม บุคลากรแต่ละคนยังไม่เคยท าวิจัยมาก่อน  แต่มี
ความต้องการพัฒนางานประจ าของตนเอง 

 

  

การ 



 ๖๒ 

ผลงานดังกล่าว 
ผลงานวิจัยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕  มีจ านวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 

ล าดับ 
ท่ี 

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงาน 

๑. ๒๕๔๘ 

รายงานการศึกษาเรื่อง 
การบริการยืมระหว่าง

ห้องสมุด หอสมุด 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฐิติมา กลิ่นทอง 

งานบริการ
สารนิเทศ 
หอสมุด

พระราชวัง
สนามจันทร์ 

๒. ๒๕๔๙ 

ความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการให้บริการ 
งานธุรการ หอสมุด

พระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุกัญญา โภคา 

งานธุรการ 
หอสมุด

พระราชวัง
สนามจันทร์ 

๓. ๒๕๕๑ 

ภาพลักษณ์ตามการรับรู้
ระหว่างบรรณารักษ์ 

หัวหน้าเวรและผู้ปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ 

ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กาญจนา สุคนธมณี 
หอสมุด

พระราชวัง
สนามจันทร์ 

 

 
 



 ๖๓ 

ล าดับ 
ท่ี 

ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย หน่วยงาน 

๔. ๒๕๕๔ 

การศึกษาการใช้ 
บัตรอนุญาตเข้าใช้หอสมุด
พระราชวังสนามจันทร์ 

แทนบัตร สมาชิกหอสมุดฯ 
แสดงตนก่อนการเข้าใช้

หอสมุดพระราชวัง 
สนามจันทร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย ศิลปากร  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 

นัยนา สุคนธมณี 

งานบริการ 
ยืม-คืน 
หอสมุด

พระราชวัง
สนามจันทร์ 

๕. ๒๕๕๔ 

การศึกษาเพื่อหา 
แนวทางการท าบัตรสมาชิก

ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยคอมพิวเตอร์ของ
หอสมุดพระราชวัง 

สนามจันทร์ 

บรรจง รุ่งแผน 

งานบริการ 
ยืม-คืน 
หอสมุด

พระราชวัง
สนามจันทร์ 

๖. ๒๕๕๕ 

การศึกษาการใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก 
หอสมุดพระราชวัง 

สนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกศินี เพ็ญศิริ 

งานศูนย์ข้อมูล
ภาคตะวันตก 

หอสมุด
พระราชวัง
สนามจันทร์ 

 
 

 



 ๖๔ 

หมายเหตุ :  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ในฐานะบรรณารักษ์ช านาญ
การระดับ ๖ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยเรื่อง การใช้บริการวารสารใน

ห้องสมุด  ของ นางสาวยุพดี จารุทรัพย์  

ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ท าวิจัยเรื่อง รายงานการวิจัย
ปัญหาการใช้ เอกสารเพื่ อประโยชน์ทางวิชาการของอาจารย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 



 ๖๕ 

บทที่ ๙ 

บทสรุปเพ่ือการพัฒนา  

ว่าปัจจุบันเป็นยุคสังคมออนไลน์   บุคคลนิยมใช้เทคโนโลยี

และการสื่อสาร   มีการน าเครื่องมือสื่อสารมาใช้กันเป็น
จ านวนมาก  แผ่กระจายไปทั่วทุกวงการ  เหตุผลก็เพื่อความ

รวดเร็ว  เพื่อร่วมในกระบวนการแข่งขัน   การบริหารองค์กรก็เช่นกัน  มีการใช้

เทคโนโลยี  ใช้เครื่องมือสื่อสารหลากหลาย   ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ  เห็นด้วยเป็น
อย่างยิ่ งจึ งมีการสนับสนุนทุกอย่าง  ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมแง่จิตใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานบริการ  และงานสนับสนุนการบริการ   โดยมีเป้าหมายการ

บริการคือ  สร้างความพึงพอใจที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ    

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ  คิดพัฒนางานผ่านการพัฒนาคนตลอดมา   โดยที่คิด
สร้างสรรค์งานเพียงครั้งเดียว  ผลลัพธ์ที่ ได้ต้องได้หลายประการ  เป็นการลด

กระบวนการท างาน   ประหยัดเวลา  ประหยัดคนหรือลดจ านวนคน  ประหยัด
งบประมาณหรือลดรายจ่าย   เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลดจ านวนคน หรือลดรายจ่ายแล้ว  
ยังคงได้ผลงานดังท่ีเคยได้เหมือนท่ีผ่านๆ มา   นับว่าเป็นความส าเร็จของการท างาน

ด้านบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง 

การท างานที่ผ่านมา  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ  ได้เสริมสร้างความเข้าใจแก่ 
ทุกคนตลอดมาอย่างสม่ าเสมอในเรื่องต่างๆ  “คนท างานในองค์กรเดียวกันแตกต่างกัน

คือ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง”  ดังนั้นให้ทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่  ภาระงานของ
ตนเองให้มากที่สุด  ต้องมีความรับผิดชอบ  ต้องเคารพกฎ  กติกาของสังคม  ให้มี
ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ต้องรู้จักให้  ให้  และให้   

ต้องรู้จักแบ่งปัน   ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ต้องมีความเสียสละ ต้องมีความอดทน  ต้อง 
ใฝ่เรียน ใฝ่ศึกษาตลอดเวลาเพื่อตนเองและครอบครัวซึ่งส่งผลต่อองค์กรที่ชื่อว่า 
“หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์”  

แม ้



 ๖๖ 

เมื่อบุคคลหรือคน  ได้ให้จิตใจที่ดีซึ่งกันและกันแล้ว  งานต่างๆ ที่ได้ออกมาก็
ต้องดีด้วย  งานหอสมุดทุกงานคือ  งานบริการ  ดังนั้นจิตมุ่งบริการของคนทุกคนย่อม

ส่งผลต่อการบริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการด้วย 

แน่นอนการท างานหรือบริหารคนจ านวนมากและหลากหลาย   คนซึ่งมาจาก
พื้นฐานจิตใจที่แตกต่างกันย่อมมีความยุ่งยากซับซ้อน  แต่มีค าพูดที่ผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งฯ  ใช้เป็นประจ าคือ  

“ให้เห็นแก่ผ้าเหลืองเถอะ”  และทุกอย่างก็ราบรื่นดังที่กล่าวไว้ในบทที่ ๗  
ที่ว่า  การท างานมีปัญหาระดับน้อยที่สุดนั่นเอง 

โดยสรุปตามความเห็นของตนเองคิดว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ 
การบริหารจัดการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ระดับมากขึ้นไปมี  ๔  ประการได้แก่   
๑) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับขึ้นไปที่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ      

๒) บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับที่ได้แสดงศักยภาพในตนออกมาอย่างเต็ม
ความสามารถ   ๓) เพื่อนร่วมงานนอกองค์กรภายในมหาวิทยาลัยและนอก
มหาวิทยาลัยที่ให้ความเอื้อเฟื้อ  ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง  ทั้งแบบเป็นทางการ

และแบบไม่เป็นทางการ   และประการสุดท้าย   ๔) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ ที่ดึง
ศักยภาพของบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับออกมาใช้   เพื่อประโยชน์ต่อ
องค์กร และได้ประพฤติปฏิบัติการท างานเป็นแบบอย่างด้วย  

 
 



 ๖๗ 
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