โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท
ณ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
1. ชื่อโครงการ
.........โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ........
2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน
งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่
4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 1. Excellence in research with global and social impact
 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
 3. Excellence in professional services and social engagement

 4. Excellence in management for sustainable organization
5. โครงการสอดคคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 1. Collections of Knowledge
 2. High Quality of Services

 3. Effective Collaborations
 4. Sustainable Organization
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ......1......วัน เริ่มต้น........7 ธันวาคม 2559............สิ้นสุด..7 ธันวาคม 2559.....
7. หลักการและเหตุผล
สานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์
ตั้งขึ้น อย่ างเป็ น ทางการในรั ช สมัย พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว มีชื่อเรียกในสมัยแรกตั้งว่า
ออฟฟิศไปรเวตสิเกรตารีหลวง หรือ กรมราชเลขานุการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในพระองค์ ซึ่งเกิดขึ้นมาเป็น
เวลาช้านาน และได้แปรเปลี่ยนมาเป็นหน่วยงานราชการอย่างเป็นทางการ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จุ ล จอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ดัง นั้ น ในช่ว งระยะเวลา 100 ปี เศษที่ ผ่ า นมาส านัก ราชเลขาธิ การจึ งมี ส ถานภาพ
เปลี่ยนไป ตามพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และตามนโยบายในการบริหาร ประเทศ
ของแต่ละรัฐบาล ปัจจุบัน สานักราชเลขาธิการมีภารกิจหลักเกี่ยวกับงานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงาน
เอกชนและบุคคลทั่วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นาความขึ้น กราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งทาหน้าที่รับพระราชทาน พระราชดาริ
และพระราชดารัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า สานักราชเลขาธิการมีบทบาท
เป็นผู้ประสานงานระหว่าง พระมหากษัตริย์กับรัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
บุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและการส่วนพระองค์ นับเป็นหน่วยงานราชการที่มีความสาคัญยิ่ง ทั้งใน
ด้านภารกิจของหน่วยงาน และมีความสาคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์และพัฒนาการของประเทศไทย
พ.ศ. 2523 สานักราชเลขาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทาโครงการห้องสมุด สานัก ราชเลขาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระบรมราชจักรี วงศ์ ที่อยู่ในรูปของเอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์ และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ และเพื่อเป็นศูนย์ กลางการค้นคว้าข้อมูล
เกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์โดยเฉพาะ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นฝ่ายห้องสมุดเฉพาะ สานักราชเลขาธิการ และ
ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ ตามลาดับ
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ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการได้ปรับเปลี่ยนส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ใหม่ งานบริ ห ารจดหมายเหตุ ฝ่ า ยจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร โดยศึกษาดู
งานในส่วนของงานจดหมายเหตุ งานห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และนาวิธีการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้
กับการดาเนินงานของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากร และฝ่ ายงาน อีก
ทั้ ง ยั ง เป็ น แนวทางพั ฒ นางานให้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลั ยมหิดล และหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลั ย อันก่อให้ เกิดการบริการทางวิชาการ แบบสห วิทยาการอย่างกลมกลืน ทั้งยังนับเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกทางหนึ่ง
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
8.2 เพื่อให้เกิดความองค์ความรู้ในงานจดหมายเหตุ งานห้องสมุด และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางานภายในหน่วยงาน
8.3 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ยิ่งขึ้น
8.4 เพื่อเปิดมุมมอง โลกทัศน์ และการรับรู้ใหม่ ๆ ทางด้านงานจดหมายเหตุ ห้องสมุด และนิ ทรรศการเฉลิม
พระเกียรติฯ แก่บุคลากร
9. ขอบเขตการดาเนินงาน
นาบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลที่สนใจศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ส ารสนเทศ ส านักราชเลขาธิการ ถนนศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุ ทธมณฑล จ.นครปฐม
73170
10. วิธีดาเนินการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

1. ดาเนินการจัดทา
โครงการ ติดต่อ
ประสานงาน และเตรียม
งาน
2. ดาเนินการจัดโครงการ
เพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้
เบื้องพระยุคลบาท
ณ ศูนย์สารสนเทศ สานัก
ราชเลขาธิการ
3. สรุปผลการจัดโครงการ

ปีงบประมาณ 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป (4 ใน 5
ระดับ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ฝ่ ายจดหมายเหตุแ ละพิพิ ธ ภั ณฑ์ หอสมุด และคลั งความรู้ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ได้ จัด กิจ กรรม
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุ งานห้องสมุด และนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ณ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ทั้ง
ของฝ่ายงานและส่วนงาน
13.2 บุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้ และความเข้ า ใจเกี่ย วกั บ การด าเนิน งานของ ศู นย์ ส ารสนเทศ ส านั ก ราช
เลขาธิการ
13.3 บุคลากรเกิดองค์ความรู้ในงานจดหมายเหตุ งานห้องสมุด และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางานภายในหน่วยงาน
13.4 บุ ค ลากรเกิ ด แรงกระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจ เกิ ด ความรั ก และความภาคภู มิ ใ จต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์
13.5 บุคลากรได้รับ มุมมอง โลกทัศน์ และการรับรู้ใหม่ ๆ ทางด้านงานจดหมายเหตุ ห้องสมุด และ
นิทรรศการ
กาหนดการ
โครงการเพื่อการเรียนรู้หน่วยงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ณ ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๘.๓๐ น.
ลงทะเบียนชั้น ๑ บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
๘.๔๕ น.
เดินทางโดยรสบัสมหาวิทยาลัยไปยัง ศูนย์สารสนเทศ สานักราชเลขาธิการ
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เยี่ยมชมการดาเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์สารสนเทศ สานักราช
เลขาธิการและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
*** หมายเหตุ การกาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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