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ค ำน ำ 
 

ปีการศึกษา 2554   ส านักหอสมุดได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพของส านักหอสมุดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้ไปสู่เป้าหมาย และคุณภาพที่วางไว้ 

ส านักหอสมุดจะด าเนินงานประกันคุณภาพตามแนวทางที่ก าหนดไว้ รวมถึงการ 
พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานทุกภาระงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน โดยค านึงถึงคุณภาพ
การให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ส านักหอสมุด ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะท างานที่มีส่วนช่วย 
ให้คู่มือประกันคุณภาพฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

              
   (นางมยุรี   ยาวิลาศ) 

 ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  
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บทที่ 1 
 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส านักหอสมุด 
 
 

  ปณิธานของส านักหอสมุด 
 

ส านักหอสมุดมุ่งมั่นให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย              
ด้วยจิตส านึกของผู้ให้บริการ 

 
 
 วิสัยทัศน์ของส านักหอสมุด 
 

ส านักหอสมุดจะเป็นศูนย์รวมทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และมีมาตรฐาน      
มีการให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ   และมีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
พันธกิจของส านักหอสมุด 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  และการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา  
2. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
3. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ  

และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
4. บริการช่วยการค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนส่งเสริมให้แสวงหา 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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วัตถุประสงค์ของส านักหอสมุด 
 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
พายัพ 

2. เพื่อเป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งข้อมูล  เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและ  
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหา รวบรวม และด าเนินการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ  
อย่างมีระบบและได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกในการใช้และการค้นหา 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าแก่  
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ 

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการตอบค าถามช่วยการค้นคว้า  แนะน าการใช้ห้องสมุด  
และ แหล่งสารสนเทศอื่นๆ  

6. เพื่อให้บริการสื่อการสอนต่างๆ  เพื่อประกอบการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
7. เพื่อให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2 
 

ประวัติและการบริหารงานของส านักหอสมุด 
 
ประวัติความเป็นมา 
 

ส านักหอสมุด  มหาวิทยาลัยพายัพ  จัดตั้งขึ้นในปี พ .ศ. 2517 พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัย
พายัพโดยรวมห้องสมุดของโรงเรียนพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์แมคคอร์มิค และห้องสมุด
วิทยาลัยพระคริสตธรรมเข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า “ห้องสมุดวิทยาลัยพายัพ ” โดยระยะแรกตั้งอยู่บนชั้น 2 
ของอาคารศรีสังวาลย์  เขตแก้วนวรัฐ 

ในปี พ .ศ .2525  มหาวิทยาลัยพายัพได้ขยายเขตใหม่ที่เขตแม่คาว และสร้างอาคาร 
“หอสมุดกลาง”  ขึ้น โดยเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น  มีเนื้อที่  2,664  ตารางเมตร ต่อมาได้รับการยก
ฐานะเป็น “ส านักหอสมุด” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529  โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ จนถึงปี พ.ศ.2541 
อาคารหอสมุดหลังเดิมไม่สามารถให้บริการ แก่อาจารย์ และนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ  
มหาวิทยาลัยพายัพได้อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารหอสมุดใหม่ และได้มีการรณรงค์หาทุน โดย
มหาวิทยาลัยพายัพได้รับเงินช่วยเหลือบางส่วนจาก American School and Hospitals Abroad 
(ASHA)  และ  ผู้บริจาครายอื่น ๆ  ทั้งภายใน และ  ภายนอกมหาวิทยาลัย     
 อาคารหอสมุดใหม่เร่ิมสร้าง ในเดือนมกราคม พ.ศ.2545  และสร้างเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน 2547 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 24  เดือน  ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์
สิ่งควบต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187 ,327,030.68 บาท  โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการ 
12,500 ตารางเมตร  มหาวิทยาลัยพายัพมุ่งหวังจะพัฒนาให้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้ (Learning Resource Center) ที่ทันสมัยพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า 
และวิจัย  ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic  Library) อาคารหอสมุดได้เร่ิมเปิด
ให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548  และ  ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  พ.ศ. 2548  โดย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองค์ประธาน  พร้อมทั้ง
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคาร  “ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  ”   เพื่อเป็น
สิริมงคล ให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพอีกด้วย 
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ส านักหอสมุดยังมีห้องสมุดสาขาที่เขตแก้วนวรัฐ  เพื่อให้บริการแก่ คณะ และ ภาควิชาที่  
เปิดสอนที่เขตแก้วนวรัฐ โดยระยะแรกใช้อาคารวิทยาลัยพระคริสตธรรม และอาคารศรีสังวาลย์
ตามล าดับ จนถึงปี พ .ศ.2533  ได้ย้ายไปยังอาคารใหม่  คณะศาสนศาสตร์  ชั้น 3  โดยใช้ชื่อว่า   
“The Dewald Memorial Library”  ในปี พ.ศ. 2547-2548 ห้องสมุดดิวอลด์ได้รับทุนสนับสนุนใน
การพัฒนาห้องสมุดโดยขยายพื้นที่ให้บริการเป็น 840 ตารางเมตร และมีพิธีเปิดห้องสมุด  เมื่อวันที่  
4 พฤษภาคม  2549   
 

แผนภูมิองค์กร (Organization Chart ) 
 

แผนกเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 
 

แผนกบริการ 
สารสนเทศ 

 

แผนกพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ส านักหอสมุด 

แผนกศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ 

 

มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

ส านักงานส านักหอสมุด 
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แผนภูมิการบริหารงาน  (Administrative Chart) 
 

 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยีห้องสมุด 
 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทย
บริการ 

เลขานุการ 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 
 

 
 

-  งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
-  งานจัดการระบบเครือข่าย และ  
   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-  งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
   สืบค้นในห้องสมุด 
-  งานผลิตส่ือและบริการมัลติมีเดีย 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย 
 

- งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
- งานเตรียมทรัพยากรเพื่อให้บริการ 
- งานบริจาคและแลกเปล่ียนส่ิงพิมพ ์
- งานบ ารุงรักษาส่ิงพิมพ์ 

- งานบริการการอ่าน 
- งานบริการสืบค้นข้อมูล 
- งานบริการยืม-คืน 
- งานส่งเสริมการใช้ 
  ทรัพยากรสารสนเทศ                
- งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
- งานวารสารและหนังสือพิมพ์ 
 

หัวหน้าแผนก 
เทคโนโลยี
ห้องสมุด 

 

หัวหน้าแผนก 
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

หัวหน้าแผนก 
ศูนย์ข้อมูล
ภาคเหนือ 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทย
บริการ 

เลขานุการ 
 

คณะกรรมการต่าง ๆ 

หัวหน้าแผนก 
บริการสารสนเทศ 

- งานสารบรรณ 
- งานการเงิน-บัญชี 
- งานบุคลากร 
- งานจัดซ้ือพัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี 
 

- งานนโยบายและแผน 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานวางแผนควบคุมงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 

- งานบริการสารสนเทศภาคเหนือ 
- งานฐานข้อมูลภาคเหนือระบบ 
  ดิจิทัล 
- งานหนังสือหายาก 
- งานดูแลหอประวัติ มพย. 
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บทที่ 3 
 

นโยบายและมาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
 

 เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  ด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ  
ส านักหอสมุดจึงได้ก าหนด  นโยบาย  และมาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน  
 

1. มีระบบการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
พายัพ 

2. มีการก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด  
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ   ตระหนักถึงความส าคัญ  และมี 

ส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
4. มีการน าระบบการประกันคุณภาพ มาใช้ในทุกส่วนงาน     
5. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
6. มีการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ  

ให้กับผู้ใช้บริการ 
7. มีการประเมิน วิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  
8. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
 

 
มาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน   
 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล ตามนโยบายของส านักหอสมุด จึงได้ก าหนดมาตรการในการประกันคุณภาพ
ดังนี ้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของส านักหอสมุดทุกระดับ  มีความรู้  ความเข้าใจ 
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เกี่ยวกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพายัพ และของส านักหอสมุด รวมถึงระบบ
การประกันคุณภาพ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดเพื่อให้มี 
ผู้รับผิดชอบ  ในการก าหนดนโยบาย  แนวทางในการปฏิบัติ  การติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพภายใน  ตลอดจนการประสานงาน และการให้ค าปรึกษา 

3. แต่งตั้งอนุกรรมการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด เพื่อรับผิดชอบ  งานด้านต่าง ๆ    
 ตามความจ าเป็น  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  และกระจายความรับผิดชอบสู่
บุคลากรทุกส่วน 

4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของส านักหอสมุด  เพื่อก าหนดกรอบนโยบาย  เป้าหมาย   
และแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 

5. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานในงานแผนกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ  
ปฏิบัติงานทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์ตัดสิน  ให้สอดคล้อง
กัน   เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ของส านักหอสมุดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง  
ภายใน และภายนอกสถาบัน 

7. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
8. พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ  

และ ด าเนินการประเมินตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
9. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  เพื่อศึกษาวิเคราะห์ 

ตนเอง  ถึงผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ / ดัชนีชี้วัด  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  โดยศึกษาถึง
จุดอ่อนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเสริมจุดแข็งให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

10. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้บุคลากร  
ทุกคนเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
คนที่มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในระบบการประกันคุณภาพ 

11. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีกับการประเมินคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมการ 
ประเมินคุณภาพร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

12. ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารการประกันคุณภาพให้หน่วยงาน หรือบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 13.  พัฒนาระบบสารสนเทศของส านักหอสมุด  ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
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บทที่ 4 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

    ระบบการประกันคุณภาพ 

 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพายัพ ด าเนินการควบคุมคุณภาพภายในการด าเนินงานในส่วน
ของปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต (Output) และผลสัมฤทธิ์จากการ
ด าเนินงาน (Outcome) โดยก าหนดตัวบ่งชี้ภายใต้ IPOO เป็นระบบหลักในการประกันคุณภาพของ
ส านักหอสมุด  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของระบบการประกันคุณภาพ  ตามแผนภูมิระบบ
ประกันคุณภาพของส านักหอสมุดดังนี้ 
 

แผนภูมิระบบประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 
                                                               
 
        ปัจจัยน าเข้า   กระบวนการด าเนินงานของ  ผลผลิต    ผลสัมฤทธิ์ 
           (Input)                                            ส านักสมุด (Process)                (Output)    (Outcome) 
 
- ปณิธาน วิสัยทัศน ์   - การบริหารจัดการ            - ผลงานในการ           ประสิทธิภาพ 
   พันธกิจ วัตถุประสงค์   - การปฏิบัติงานของแผนกบริการ             ด าเนินงาน ตาม         ภายใน 
- แผนงาน      สารสนเทศ                                  นโยบาย และ            - การปฏิบัติงาน 
- บุคลากร    - การปฏิบัติงานของแผนก                            แผนงานของ              อย่างมีคุณภาพ 
- งบประมาณ      พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ            แผนกต่าง ๆ              - ความพึงพอใจ 
- ทรัพยากรสารสนเทศ   - การปฏิบัติงานของแผนกเทคโนโลย ี           ทั้งด้านเทคนิค            
- เทคโนโลยีสารสนเทศ     ห้องสมุด                                                      และบริการ           
- อาคารสถานที่    - การปฏิบัติงานของแผนกศูนย์ข้อมูล 

                    ภาคเหนอื   
  - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
                   

 
 

ของผู้รับบริการ 
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นอกจากนี้มีการประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่ง Quality Circle of Deming’s Theory: PDCAในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ  
   

มหาวิทยาลัยพายัพมีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของ สกอ.ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
  องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณะจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

 

Plan       วางแผน 
Do          ลงมือกระท า 
Check     ตรวจสอบว่าเป็นไป 
               ตามแผนหรือไม่ 
Act         ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ 

  ความมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพ 
   
        อย่างไม่หยุดยัง้ A 

P 

C 

D 

คุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน 
         ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
         ที่จัดให้กับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน 

         ข้อมูลข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4    การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ 

         งานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวน 

         อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
องค์ประกอบที่ 5    การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกินประโยชน์ต่อสังคม  

องค์ประกอบที่ 6    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ 

         ของสถานบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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องค์ประกอบที่ 10   สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้  

           เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรมตามคุณลักษณะ  
          ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

 
ส่วนที่ 2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ.  

ได้แก ่
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
      ภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญตรี โท และเอก ตามกรอบ  
      มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ  
      การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ  
      การตีพิมพ์ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการับรองคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 

      มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ  

      องค์กรภายนอก 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด  

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ 

        วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังคณะวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น  

        เอกลักษณ์ของคณะวิชา 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  
 
ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของสถาบันได้แก่ 

อัตลักษณ์ แหล่งความรู้สากล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน  

      ระหว่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  จ านวนหลักสูตรนานาชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นภาษาต่างประเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละหลักสูตรที่มีการเพิ่มมิติมุมมองความเป็นนานาชาติ 

      ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี  
      ต่อจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน  

      และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ร้อยละของนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/ 
        นานาชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรมจริยธรรม  
        ตอ่จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่ 13  ร้อยละของงานวิจัยที่เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ 

        ตอ่จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 14  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัย/งานสร้างสรรค์  

        จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

       ส าหรับบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 16  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (จากนักศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 18  ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 19  ร้อยละของกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่บรรลุเป้าหมาย  

        ตอ่จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
ส านักหอสมุดได้ด าเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ของ สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณะจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ 
         ของสถานบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส่วนที่ 2  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ.   
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  
ส่วนที่ 3  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

  อัตลักษณ์ สร้างคนคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

        ส าหรับบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 17  ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ (จากนักศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 20  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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 ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

ส านักหอสมุดได้พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด เพื่อให้ 
ระบบคุณภาพกระจายสู่ทุกส่วนงานของส านักหอสมุด  โดยเน้นด้านการให้บริการผู้ใช้เป็นส าคัญ  
ทั้งนี้มีการก าหนดดัชนีและ เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติงานในแผนกต่าง ๆ  เพื่อ ให้เกิดคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สามารถวัด หรือประเมินได้  และสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนา
คุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น 
  ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนกต่าง ๆ ภายในส านักหอสมุด มีดังนี้  

1. ส านักงานส านักหอสมุด 
2. แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. แผนกบริการสารสนเทศ 
4. แผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 
5. แผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
ส านักงานส านักหอสมุด 
  ปีการศึกษา 2554 

 

คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

1.  งานการให้บริการ    
    1.1 ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ≥ 3.51 แบบสอบถาม 
2. งานสารบรรณ    
    2.1 มีการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบอย่างสม่ าเสมอ 2. มีการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบการจัดเก็บเอกสารทุกสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
บันทึกการจัดเก็บเอกสารเข้า
ระบบ 

    2.2 มีการส่งจดหมายและเอกสารติดต่องานอย่างรวดเร็ว 3. มีการส่งจดหมายและเอกสารภายใน/ภายนอก ภายใน  2  วันท าการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สมุดทะเบียนส่ง ,แบบฟอร์มส่ง
เอกสารทางไปรษณีย ์

3.  การเงินและพัสด ุ    
    3.1 มีการด าเนินงานด้านขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว 
 

4. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขออนุมัติเบิก 
จ่ายเงินภายใน 2 วันท าการก่อนเสนอเซ็นอนุมัติจาก ผู้อ านวยการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ใบขออนุมัติเบิกเงิน 

 5. มีการส่งใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ภายใน 2 วันท าการหลังจากได้รับการอนุมัต ิ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สมุดทะเบียนส่ง 

 6. มีการติดตามการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย เดือนละ  
1 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บันทึกการติดตามรายเดือน 
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คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

  3.2 ให้ความสะดวกในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ แผนก 7. จัดท าสรุปการใช้งบประมาณทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เอกสารสรุปการใช้งบฯ 
  3.3  ด าเนินการเบิกวัสดุอุปกรณ์ อย่างรวดเร็ว 8.  มีการส่งใบขอซ้ือเพื่อขออนุมัติจากผู้อ านวยการภายใน 

2  วันท าการหลังจากได้รับแบบฟอร์มจากแผนก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
สมุดส่งใบขอซ้ือ 

 9. ส่งใบขอซ้ือให้หน่วยงานต้นสังกัดภายใน 2 วันท าการหลังจากได้รับ
การอนุมัติจากผู้อ านวยการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สมุดส่งใบขอซ้ือ 

 10. มีการติดตามวัสดุอุปกรณ์ตามใบขอซ้ืออย่างน้อยเดือนละ  
1 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

บันทึกการติดตาม 

4. งานบุคลากร    
    4.1 มีการตรวจเวลาเข้า-ออกงานของบุคลากรอย่าง 
สม่ าเสมอ 

12. มีการตรวจเวลาเข้า-ออกงานของบุคลากรทุกวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สมุดเซ็นชื่อ 

   4.2 มีการตรวจสอบการลาของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 13. ติดตามใบลาของบุคลากรทุกสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บันทึกการติดตามการลาของ
บุคลากรรายสัปดาห์ 

 14.สรุปการลาของบุคลากร เดือนละ  1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สรุปการลาของบุคลากรราย
เดือน 

5. งานรับหนังสือบริจาค    
    5.1  มีการลงบันทึกการรับและประทับตราหนังสือบริจาค 
อย่างรวดเร็ว 

15. มีการลงบันทึกการรับและประทับตราหนังสือบริจาค 
      อย่างน้อย  50  ช่ือเรื่อง / เดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บันทึกการปฏิบัติงาน 

   5.2  มีการออกจดหมายตอบขอบคุณอย่างรวดเร็ว 16. มีการออกจดหมายตอบขอบคุณภายใน 3 วันท าการ 
      หลังจากได้รับหนังสือบริจาค 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จดหมายน าส่งหนังสือ(ประทับ
ลงวันที่รับ-วันที่ออกจดหมาย
ตอบขอบคุณ) 
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   

ปีการศึกษา 2554 
 

คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

1. งานสั่งซื้อหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    
1.1 มีการด าเนินการจัดซื้อหนังสือ และส่ือเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้

เสนอซ้ืออย่างรวดเร็ว 
1. มีการติดต่อขอใบเสนอราคาจากส านักพิมพ์ / ตัวแทนจ าหน่าย  
หลังจากได้รับใบเสนอซ้ือภายใน  5  วันท าการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แบบฟอร์มเสนอซ้ือ (บันทึกวันที่
รับใบเสนอซ้ือ และวันที่ขอใบ
เสนอราคา) 

 2. มีการออกจดหมายส่ังซื้อหลังจากได้รับใบเสนอราคา     ภายใน 5 วัน
ท าการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใบเสนอราคา 
(บันทึกวันที่รับใบเสนอราคา และ
วันที่ออกจดหมายส่ังซื้อ) 

 3. มีการออกจดหมายส่ังซื้อหลังจากได้รับใบเสนอซ้ือ ภายใน 
7 วันท าการ (กรณีไม่ขอใบเสนอราคา) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แบบฟอร์มเสนอซ้ือ 
(บันทึกวันที่รับใบเสนอซ้ือ และ
วันที่ออกจดหมายส่ังซื้อ) 

1.2 มีการด าเนินการจัดซื้อหนังสือใหม่อย่างสม่ าเสมอ 4. มีการคัดเลือกหนังสือใหม่จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ หรือจาก
เว็บไซต์ / รายช่ือหนังสือใหม่ของส านักพิมพ์ ตัวแทนจ าหน่ายอย่างน้อย
เดือนละ  1  ครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แบบฟอร์มบันทึกการส่ังซื้อและ
การรับหนังสือ 
(บันทึกเดือนที่เลือกตัวเล่มจาก
ร้านค้า/เลือกรายการจากเว็บไซต์) 

13. มีการติดตามหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้สั่งซ้ืออย่าง
สม่ าเสมอ 

5.  มีการติดตามหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่สั่งซ้ือแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 4 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าเนาจดหมายการทวง 
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2. งานเตรียมหนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกให้บริการ    
    2.1 มีการตรวจรับหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างรวดเร็ว 

6. มีการตรวจรับหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จ     ภายใน  5  
วันท าการ หลังจากได้รับจากผู้จัดจ าหน่าย / ร้านค้า  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าเนาใบส่งของ 
(บันทึกวันที่รับหนังสือ-ส่งให้
งานลงทะเบียน) 

    2.2 มีการลงทะเบียนหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได ้
มีการจัดซื้ออย่างรวดเร็ว 

7. มีการลงทะเบียนหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จ     
หลังจากการตรวจรับภายใน  5  วันท าการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ส าเนาใบส่งของ  
(บันทึกวันที่รับหนังสือ-ส่งให้
งานบันทึกข้อมูล) 

    2.3 มีการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมและรายการ 
ตัวเล่มของหนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ าเสมอ 

8. มีการบันทึกรายการทางบรรณานุกรมและรายการตัวเล่ม    ของ
หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยเดือนละ 250     รายการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สถิติการท างานรายเดือน 

    2.4 มีการวิเคราะห์หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และตรวจ
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์        อย่างรวดเร็ว 

9. มีการวิเคราะห์หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้เสนอซ้ือและตรวจ
แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์   หลังจากท าการบันทึก
รายการทางบรรณานุกรมภายใน   
10 วันท าการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

บัตรส่ังซื้อ 
(บันทึกวันที่ส่งวิเคราะห์
หมวดหมู-่วันที่ส่งเขียนสัน) 

 10. มีการวิเคราะห์หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ขอใช ้
เร่งด่วน และตรวจแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลให ้
สมบูรณ์ภายใน  24  ช่ัวโมง หลังจากได้รับการร้องขอ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

แบบฟอร์มขอใช้บริการเร่งด่วน 

    2.5 มีการวิเคราะห์หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ 
ตรวจแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ ์
อย่างสม่ าเสมอ 

11. มีการวิเคราะห์หนังสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์และตรวจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลในฐานข้อมูลให้สมบูรณ์อย่างน้อยเดือนละ 
250 รายการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

สถิติการท างานรายเดือน 
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    2.6 มีการเตรียมตัวเล่มออกให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 12. มีการเตรียมตัวเล่มออกให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ     80  เล่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

แบบฟอร์มบันทึกการส่งหนังสือ
ให้ฝ่ายบริการ 

    2.7 มีการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่อย่างสม่ าเสมอ 13. มีการจัดแสดงหน้าปกหนังสือใหม่ในเว็บไซต์ของ    ส านักหอสมุด
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บันทึกการจัดแสดงหน้าปก
หนังสือใหม่ 

     
 

14. มีการประชาสัมพันธ์รายช่ือหนังสือใหม่บนเว็บไซต์ของ
ส านักหอสมุดทุกเดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 รายช่ือหนังสือใหม่ประจ าเดือน
บนเว็บไซต์ของส านักหอสมุด 

    2.8 มีการจัดท ารายช่ือหนังสือใหม่อย่างสม่ าเสมอ 15. มีการจัดท าทะเบียนหนังสือใหม่รอบ 4 เดือน ร้อยละ 100 ทะเบียนหนังสือรอบ 4 เดือน 
 16. มีการจัดท ารายช่ือหนังสือสาขารอบ 4 เดือน ร้อยละ 100 รายช่ือนหนังสือสาขารอบ 4  

เดือน 
3. งานบ ารุงรักษาหนังสือ    
    3.1 มีการบ ารุงรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการอย่าง
สม่ าเสมอ 

17. มีการส่งหนังสือที่ซ่อมเสร็จแล้วให้แผนกบริการทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

แบบฟอร์มรับ-ส่งหนังสือซ่อม 
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
แผนกบริการสารสนเทศ   

ปีการศึกษา 2554 
 

คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

1. งานบริการยืม -  คืน      
  1.1 มีบริการยืม-คืนที่มีประสิทธิภาพ 1. มีการจัดท าและติดตามปฎิทินการ ยืม-คืน ทุกภาคการศึกษา       ร้อยละ 100 - ปฎิทินการยืม – คืน 

- แบบฟอร์มการติดต่อภายในหน่วยงาน 
  1.2 มีการติดตามหนังสือค้างส่งสม่ าเสมอ 
 

2. มีการแจ้งรายการค้างส่งแก่ผู้ใช้บริการบน Homepage  
ส านักหอสมุดทุกเดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - รายช่ือผู้ใช้บริการที่มีหนังสือค้างส่ง 

 3. มีการแจ้งรายการค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการบน Homepage   
ส านักหอสมุดทุกเดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - รายช่ือผู้ใช้บริการที่มีค่าปรับ 

 4. มีการแจ้งรายการค้างส่งและค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบ 
e-registra  ทุกภาคการศึกษา 

ร้อยละ 100 - รายช่ือผู้ใช้บริการที่มีหนังสือค้างส่ง 
- รายช่ือผู้ใช้บริการที่มีค่าปรับ 

  1.3 มีการส่งค่าปรับอย่างสม่ าเสมอ 5. มีการส่งค่าปรับทุกวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - สมุดส่งค่าปรับ 
  1.4 มีบริการจัดท าหนังสือส ารอง 6. มีการส่งจดหมายแจ้งการท าหนังสือส ารองไปยังทุก สาขาวิชา 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - จดหมายแจ้งบริการหนังสือส ารอง 

 7. มีการจัดท ารายการหนังสือส ารองหลังจากได้รับค าร้องจาก
อาจารย์ภายใน  3  วันท าการ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แบบฟอร์มหนังสือส ารอง 

 8. มีการติดตามการท าหนังสือส ารองไปยังทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการติดตาม 
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2. งานบริการผู้อ่าน    
  2.1 มีการจัดแสดงหนังสือใหม่อย่างสม่ าเสมอ 9. จัดแสดงหนังสือใหม่อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1   ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการจัดแสดงหนังสือใหม่  

    2.2 มีการเตรียมหนังสือบนช้ันเพื่อพร้อมให้บริการ 10. มีการขึ้นชั้นหนังสืออย่างน้อย  2  ครั้งต่อวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการปฏิบัติงานขึ้นชั้น 
 11. มีการอ่านชั้นหนังสืออย่างน้อย  1   ครั้ง /  เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการอ่านชั้น 
 12. มีการส่งหนังสือที่มีสภาพช ารุดให้แก่แผนกพัฒนาทรัพยากร

ทุกเดือน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการรับ - ส่งซ่อมหนังสือ 

     2.3 มีการเตรียมห้องศึกษาค้นคว้า เพื่อพร้อมให้บริการ 13. มีการตรวจเช็คสภาพห้องและอุปกรณ์ทุกวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการตรวจเช็ค 
3. งานบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า    

    3.1  มีการให้บริการตอบค าถามและช่วย 
การค้นคว้าข้อมูลอย่างรวดเร็ว 

14. มีบุคลากรประจ าในการให้บริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้าอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง / วัน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- ตารางการปฎิบัติงานให้บริการ 
- บันทึกการปฎิบัติงาน 

    3.2 มีการจัดอบรมแนะน าการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด
ให้กับผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

15. จัดอบรมแนะน าการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด 
ให้กับผู้ใช้บริการอย่างน้อย  4   หัวข้อ /  ป ี
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ตารางการจัดอบรม 
- รายช่ือผู้เข้าอบรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปผลการประเมิน 

    3.3  มีการจัดเตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยใน      ค้นคว้า 16. มีการประเมินฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับ ทุกฐานข้อมูลที่บอกรับ -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปผลการประเมิน 

4. งานวารสาร    
    4.1  มีวารสารที่สอดคล้องกับหลักสูตร        และความ
ต้องการของผู้ใช้ 

18. มีการประเมินรายการวารสารที่บอกรับ ทุกคณะ/สาขาวิชา - แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สรุปผลการประเมิน 
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คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 
    4.2   มีการต่ออายุวารสารสม่ าเสมอ 19. มีการตรวจเช็คการต่ออายุวารสารทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - แบบฟอร์มเช็ควารสารหมดอายุ

ประจ าเดือน 
- รายช่ือวารสารต่ออายุประจ าเดือน 

 20. มีการติดตามใบเสร็จรับเงินหลังจากส่งจดหมายภายใน 1  
เดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกข้อความติดตามใบเสร็จ 

    4.3  มีการติดตามวารสารที่ขาดส่งอย่าง         สม่ าเสมอ 21. มีการติดตามวารสารที่ยังไม่ได้รับทุก 2 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกข้อความติดตามวารสาร 
    4.4  มีการลงทะเบียนวารสารอย่างรวดเร็ว 22. มีการลงทะเบียนวารสารหลังจากได้รับตัวเล่มภายใน 1 วัน

ท าการ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการรับวารสาร 

    4.5  มีการเตรียมวารสารพร้อมให้บริการ 23. มีการน าวารสารใหม่ออกให้บริการหลังจากลงทะเบียน
ภายใน 1 วันท าการ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- บันทึกการรับวารสาร 

 24. มีการขึ้นชั้นวารสารไม่น้อยกว่า  2 ครั้ง /  วัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการปฏิบัติงานขึ้นชั้น 
 25. มีการตรวจชั้นวารสารทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - บันทึกการตรวจชั้น 
 26. มีการรวบรวมวารสารส่งเย็บเล่มทุก  4  เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - รายช่ือวารสารที่ส่งเย็บเล่ม 
 27. มีการปรับปรุงช้ันวารสารอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี ร้อยละ 100 - รายช่ือวารสาร 
    4.6 มีการจัดท าดรรชนีวารสารอย่างสม่ าเสมอ   
 

28. มีการจัดท าดรรชนีวารสารภาษาไทยอย่างน้อย 150  บทความ 
/ เดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - สถิติการท างาน 
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 

แผนกแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด   
 ปีการศึกษา  2554 

 
คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

1. งานระบบเครือข่าย    
    1.1  มีการดูแลระบบเครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1. มีการดูแลระบบเครือข่ายทุกวันท าการ ร้อยละ 100 1. แบบบันทึก 
2. งานดูแลการใช้งานห้องสมุดอัติโนมัติ     
    2.1 มีการดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 2. มีการบ ารุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัตปิีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 100 1. แบบบันทึก 
3. งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    
    3.1 มีการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างสม่ าเสมอ 3. มีการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่

ให้บริการภายในส านักหอสมุด ปีละ 2 ครั้ง 
ร้อยละ 100 1. แบบบันทึก 

 4. มีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่อง    
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในส่วนของส านักงานทุกภาค
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. แบบบันทึก 

    3.2 มีการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีปัญหา
อย่างรวดเร็ว 

5. มีการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ภายใน 
3 วันท าการหลังจากได้มีการตรวจสอบเบื้องต้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. บันทึกการแจ้งซ่อม 
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4. งานให้บริการ    
    4.1 มีการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาในการใช้โปรแกรม เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  และระบบเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรอย่างรวดเร็ว 

6. มีการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาเบื้องต้นภายใน     24 
ช่ัวโมง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. แบบบันทึกภายใน 

 7. มีการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลา ไม่    เกิน  5 
วันท าการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. แบบบันทึกภายใน 

    4.2 มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 8. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของบุคลากร ≥  3.51   1. แบบประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. สรุปผลการประเมิน 

 9. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ≥  3.51   1. แบบประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. สรุปผลการประเมิน 

5. งานห้อง Multimedia Learning Center    
  5.1 มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ เพื่อพร้อมให้บริการ 10. มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ให้บริการ  1  ครั้ง / สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 บันทึกการตรวจเช็ค 
5.2 มีการลงส่ือมัลติมีเดียในระบบ Video on Demand 11. มีการน าส่ือมัลติมีเดียลงในระบบ Video on Demand  อย่าง

น้อย 50 รายการ / ภาคการศึกษ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สถิติการท างาน 

5.3  มีการประเมินการให้บริการงานห้อง Multimedia 12. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ≥  3.51   1. แบบประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. สรุปผลการประเมิน 

5.4  มีการจัดแสดงสื่อโสตทัศน์อย่างสม่ าเสมอ 13. มีการจัดแสดงสื่อโสตทัศน์เดือนละ 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สมุดบันทึกการจัดแสดงสื่อโสต
ฯ 
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คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

6. งานโสตทัศนูปกรณ์    
6.1  มีการตรวจเช็คสภาพโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนเพื่อพร้อม
ให้บริการสม่ าเสมอ 

14. มีการตรวจเช็คสภาพโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียนปีละ 
2 ครั้ง  
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. บันทึกการตรวจเช็ค 

6.2  มีการตรวจเช็คสภาพโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุมเพื่อ
พร้อมให้บริการสม่ าเสมอ 

15. มีการตรวจเช็คสภาพโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุม
ก่อนใช้งานทุกครั้ง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. บันทึกการตรวจเช็ค 

  6.3 มีการตรวจเช็คและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว 16. มีการตรวจเช็คและซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น
ภายใน 1 วันท าการหลังจากได้รับการแจ้งซ่อม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1.ใบบันทึกการแจ้งซ่อม 

6.4   มีการประเมินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน 17. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
    

≥  3.51   1. แบบประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. สรุปผลการประเมิน 

6.5   มีการประเมินการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องประชุม 18. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

≥  3.51   1. แบบประเมินความ 
    พึงพอใจ 
2. สรุปผลการประเมิน 
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ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานส านักหอสมุด   
แผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ  

  ปีการศึกษา  2554 
 

คุณภาพการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน เป้าหมาย หลักฐาน 

1. งานพัฒนาข้อมูล    
    1.1 มีการพัฒนาข้อมูลในฐานข้อมูลภาคเหนือในรูปแบบ
ดิจิทัลอย่างสม่ าเสมอ 

1. จัดท าข้อมูลในฐานข้อมูลภาคเหนือในรูปแบบดิจิทัลจ านวน
อย่างน้อย  40 ระเบียน / 4 เดือน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สถิติข้อมูลในฐานข้อมูล 
ภาคเหนือ 

    1.2 มีการพัฒนาข้อมูลบน Homepage ของ 
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนืออย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดท าข้อมูลบน  Homepage ของศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ จ านวน
อย่างน้อย  40 รายการ / 4 เดือน (เพิ่ม link แหล่งข้อมูล, เพิ่ม
เนื้อหา/ต่อรายการ, แนะน าหนังสือใหม่ ) 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สถิติการเพิ่มข้อมูลรายเดือน 
 

    1.3 มีการพัฒนาข้อมูลดรรชนีวารสาร ภาคเหนืออย่าง
สม่ าเสมอ 

3. จัดท าดรรชนีวารสารภาคเหนือจ านวนอย่างน้อย 40 บทความ / 
4  เดือน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ข้อมูลในฐานข้อมูลดัชน ี
วารสาร 

2. งาน Homepage ของศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ    
     2.1 มีการพัฒนา Homepage ของศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 4. ปรับปรุง Homepage ของศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 1 ครั้ง /ต่อปี ร้อยละ 100 หน้า Home page 
3. งานบริการ    
    3.1 มีการเตรียมหนังสือขึ้นช้ันเพื่อพร้อม 
ให้บริการ 

5. มีการขึ้นชั้นหนังสือทุกวัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  บันทึกการขึ้นชั้น 

 6. มีการอ่านชั้นหนังสืออย่างน้อย  1  ครั้ง /  เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 บันทึกการอ่านชั้น 
   3.2  มีการจัดนิทรรศการสารสนเทศท้องถิ่น 7. จัดนิทรรศการท้องถิ่นอย่างน้อย  1 ครั้ง / ปี ร้อยละ 100 นิทรรศการ 
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การด าเนินงานการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด 
 
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม 
เดือน 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1 วางแผนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพและคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ   

 
                    

2 ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของส านักหอสมุด   

 
                    

3 จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน    
 

                  
4 ก าหนดนโยบายและมาตรฐานกิจกรรม 5ส 

 
 

          5 ประกาศนโยบายและมาตรฐาน 5ส แก่
บุคลากร ส านักหอสมุด 

 

 

          6 ปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน     

          

7 ทบทวนความรู้เรื่อง 5ส ให้บุคลากร 
  

 
         

8 ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ห้องสมุด 

  

  
        

9 ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของส านักหอสมุด 

  
  

   
 

   
 

10 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  
  

 
       

11 ตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม  5ส 
    

 
   

 
   12 กิจกรรม Big Cleaning Day 

         
 

  13 ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม 5ส 
         

 
  14 ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม

ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงานของแผนก  
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ล าดับ
ที ่ กิจกรรม 

เดือน 
มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

15 ประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ
ดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  
        

  
16 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 

2554 
  

        
  

17 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และ
หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

          

  

18 แผนกจัดท าดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา 2555 

  
          

19 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพของส านักหอสมุด 

          
  

 
 
    การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

ส านักหอสมุดได้ก าหนดกระบวนการประกันคุณภาพภายในของส านักหอสมุด   
เพื่อให้การประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังต่อไปนี้ 

1.  การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน 
     1.1  บุคลากรทุกคนต้องควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามค า  

บรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ขั้นตอนการท างาน (Work Procedure)  วิธีการท างาน 
(Work Instruction)  และดัชนีชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 

     1.2  หัวหน้าแผนกควบคุม  ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนก  ให้เป็นไปตามค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ขั้นตอน
การท างาน (Work Procedure)  วิธีการท างาน (Work Instruction)  และดัชนีชี้วัดคุณภาพการ
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 

     1.3  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด  ควบคุมหัวหน้าแผนกในการด าเนินการประกันคุณภาพ  
การปฏิบัติงาน 

2.  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของส านักหอสมุด 
     ส านักหอสมุดมีการด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้  
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     2.1  มีการติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของส านักหอสมุดทุก 4  เดือน  
     2.2  มีการตรวจสอบคุณภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรตามดัชนีชี้วัดคุณภาพการ  

ปฏิบัติงาน 
     2.3  มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานของส านักหอสมุดที่ได้วาง

ไว้ทุก 4  เดือน 
     2.4  มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
     2.5  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการประเมินให้กับส านักหอสมุด

และมหาวิทยาลัย   
     2.6  ส านักหอสมุดน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการด าเนินงานใน  

ปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 
ท่ี 1/2554 

เร่ือง  แต่งตั้งหัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ของส านักหอสมุด  
------------------------------------  

 เพื่อให้การบริหารจัดการ ของส านักหอสมุด มีความชัดเจนและคล่องตัว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงขอแต่งต้ังหัวหน้าแผนก และผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ดังต่อไปนี้  

1.  อาจารย์เพียงเพ็ญ         จันทร์ยวง       หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพทยากรสารสนเทศ 
2.  อาจารย์กัณฐณา           มหาวงค์         หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
3.  อาจารย์มยุรี               ยาวิลาศ           หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 
4.  คุณพิชัย                      วิมลไชยพร     หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด 
5.  อาจารย์พุทธมนต์       พรนิมิตร         ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ 
6.  อาจารย์ณภัทร             ฉิมพาลี           ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรารสนเทศ 
7.  อาจารย์รุจพร               ฟูมงคล           ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 
8.  คุณชัยรัตน์                   พรหมกันธา   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด  

 

ประกาศ  ณ วันที่  21  มิถุนายน  2554 
 
 

(ดร. รักษ์  พรหมปาลิต) 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 
 

ฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 
รพ/สก 
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ประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 
ท่ี 2/2554 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด  
------------------------------------  

1.  คณะกรรมการบริหารส านักหอสมุด  
  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนางานของส านักหอสมุดใน
ทุกภารกิจ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องตามนโยบายของส านักหอสมุด และของมหาวิทยาลัย
พายัพ 

1.    ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ประธานกรรมการ 
2.    หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 
3.    หัวหน้าห้องสมุดดิวอลด์   กรรมการ 
4.    หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด  กรรมการ 
5.    หัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ  กรรมการ 
6.    หัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ   กรรมการ 
7.    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ  กรรมการ 
8.    ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีห้องสมุด  กรรมการ 
9.     ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
10. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     
   1.1  คณะอนุกรรมการจัดท าและประเมินแผน   
  คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงาน  แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีแผนงบประมาณ ของส านักหอสมุด ตลอดจนการติดตาม และประเมินแผนที่สอดคล้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพ   

1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา  
2.  นางเพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร  ประธานอนุกรรมการ 
3.  นางสาวกัญฐณา  มหาวงค์   อนุกรรมการ  
4.  นายพิชัย  วิมลไชยพร  อนุกรรมการ   
5.  นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  อนุกรรมการ 
6.  นายนายวุฒิชัย  มะโนนึก  อนุกรรมการ 
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7.  นายมานพ  ลอรักษา  อนุกรรมการ 
8.  นางรุจพร  ฟูมงคล   อนุกรรมการ  
9.  นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
           1.2  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของส านักหอสมุด  

   คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนงาน และ ด าเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ของส านักหอสมุด  

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ประธานกรรมการ  
2. นางเพียงเพ็ญ จ ารัสเรืองพร  กรรมการ 
3. นางสาวกัญฐณา มหาวงค์   กรรมการ 
4. นายพิชัย  วิมลไชยพร  กรรมการ 
5. นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  กรรมการ 
6. นางสาวณภัทร ฉิมพาลี   กรรมการ 
7. นางสาวอัญชลี จินดามณี  กรรมการ 
8. นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ   กรรมการ 
9. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เย็น   กรรมการ  
10. นางสาววฐิติมา พนัสโยธานนท์  กรรมการ 
11. นายวุฒิชัย  มะโนนึก  กรรมการ 
12. นายมานพ  ลอรักษา  กรรมการ 
13. นายมานะ  จิรพรสวัสดิ์  กรรมการ 
14. นางสุภาพร  ปวงจักรทา  กรรมการ 
15. นางรุจพร  ฟูมงคล   กรรมการและเลขานุการ 

  
2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด  
  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักหอสมุด ตามนโยบายของส านักหอสมุด 

1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ประธานกรรมการ 
2.  นางเพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวกัญฐณา  มหาวงค์   กรรมการ    
4.  นายพิชัย  วิมลไชยพร  กรรมการ 



 

คู่มือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน_54 
 

36 

5.  นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  กรรมการ 
6.  นางรุจพร  ฟูมงคล   กรรมการ 
7.  นายมานะ  จิรพรสวัสดิ์  กรรมการ 
8.  นางสาวอัญชลี  จินดามณี  กรรมการ 
9.  นางสาวธีรนุช  เพ็ญบุญ   กรรมการ 
10. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เย็น   กรรมการ  
11. นายวุฒิชัย  มะโนนึก  กรรมการ 
12. นายมานพ  ลอรักษา  กรรมการ 
13. นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาววฐิติมา  พนัสโยธานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
        2.1  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนงาน และด าเนินงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของส านักหอสมุด 

1.    นางเพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร  ประธานอนุกรรมการ 
2.    นางสาวกัญฐณา มหาวงค์   อนุกรรมการ  
3.    นายพิชัย  วิมลไชยพร  อนุกรรมการ 
4.    นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  อนุกรรมการ  
5.    นางรุจพร  ฟูมงคล   อนุกรรมการ 
6.    นางสุภาพร  ปวงจักรทา  อนุกรรมการ 
7.    นายมานพ  ลอรักษา  อนุกรรมการ 
8.    นายชัยรัตน์  พรหมกันธา  อนุกรรมการ 
9.    นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

           
   2.2  คณะอนุกรรมการประเมินงานบริการและงานตามภารกิจ  

  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนงาน และด าเนินงาน ด้านการประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บริการ การประเมินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การประเมินความพึง
พอใจ    ของศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ และงานตามภารกิจ ตามนโยบายของส านักหอสมุด  

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2. นางสาวกัญฐณา  มหาวงค์   ประธานอนุกรรมการ  
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3. นายพิชัย  วิมลไชยพร  อนุกรรมการ  
4. นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   อนุกรรมการ 
5. นางรุจพร  ฟูมงคล   อนุกรรมการ 
6. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เย็น   อนุกรรมการ 
7. นายวุฒิชัย  มะโนนึก  อนุกรรมการ 
8. นายมานพ  ลอรักษา  อนุกรรมการ  
9. นายชัยรัตน์  พรหมกันธา  อนุกรรมการ 
10. นางสาวอัญชลี  จินดามณี  อนุกรรมการ 
11. นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  อนุกรรมการและเลขานุการ 

   
        2.3  คณะอนุกรรมการ 5 ส 
  คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่วางแผนงาน   และด าเนินงาน ด้าน 5 ส  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีในการท างาน ตามนโยบายของส านักหอสมุด 

1. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2. นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  ประธานอนุกรรมการ 
3. นายมานพ  ลอรักษา  อนุกรรมการ 
4. นางกัลยกร  กันยวง   อนุกรรมการ 
5. นางสัญจิตา  ว่องไว   อนุกรรมการ 
6. นางสาววฐิติมา  พนัสโยธานนท์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
3.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส านักหอสมุด 
  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนและด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
ส านักหอสมุด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตาม
นโยบายของส านักหอสมุด 

1.     ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2.     นางญานิสา  จันทร์เส็ง  ที่ปรึกษา 
3.     นางสาวกัญฐณา มหาวงค์   ประธานกรรมการ 
4.     นางสาวอัญชลี จินดามณี  รองประธานกรรมการ 
5.     นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  กรรมการ 
6.     นางสาวธีรนุช  เพ็ญบุญ   กรรมการ 
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7.     นายณัฐพล  ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
8.     นายมานพ  ลอรักษา  กรรมการ 
9.     นางกัลยกร  กันยวง   กรรมการ 
10. นางสาวรุ้งขจี  บรรจงจิตร์  กรรมการ 
11. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เย็น   กรรมการและเลขานุการ 

 
4.  คณะกรรมการอาคาร 
  คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อยทั้งด้าน
สภาพแวดล้อม  ระบบไฟฟ้า  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบลิฟต์  อุปกรณ์เคร่ืองมืออ านวยความ
สะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารส านักหอสมุดตามนโยบายของส านักหอสมุด
  

1.   ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2.  นายมานพ  ลอรักษา  ประธานกรรมการ 
3.  นางกัลยกร  กันยวง   รองประธานกรรมการ 
4.  นายวีระวัฒน์  ปวงจักรทา  กรรมการ 
5.  นายประหยัด  ยานะศักดิ์  กรรมการ 
6.  นายประสิทธิ์  รังสรรค์   กรรมการ 
7.  นายนิกร  ปวงจักร์ทา  กรรมการ 
8.  นายอดินันท์  เมืองเกียง  กรรมการ 
9.  นายสุรเชษฐ์  สุรินทร์   กรรมการ 
10.  นายมานะ  จิรพรสวัสดิ์  กรรมการ 
11.  นายณัฐพล  ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
12.  นายชัยรัตน์  พรหมกันธา  กรรมการ 
13.  นายวุฒิชัย  มะโนนึก  กรรมการ 
14.  นางสัญจิตา  ว่องไว   กรรมการและเลขานุการ 

 
5.  คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักหอสมุด 

  คณะกรรมการฯ  มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงานระบบสารสนเทศ   การพัฒนา
ระบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สารสนเทศให้บุคลากรได้รับทราบ รวมถึงงานด้าน   Homepage 
และ webpage   ตามนโยบายของส านักหอสมุด 

1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2.  นายพิชัย  วิมลไชยพร  ประธานกรรมการ 
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3.  นางเพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร  รองประธานกรรมการ 
4.  นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  กรรมการ 
5.  นางสาวกัญฐณา  มหาวงค์   กรรมการ 
6.  นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   กรรมการ 
7.  นางรุจพร  ฟูมงคล   กรรมการและเลขานุการ 
8.  นายวุฒิชัย  มะโนนึก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
6.  คณะกรรมการการจัดการความรู้ส านักหอสมุด 

  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่วางแผนด าเนินงาน การจัดท าแผนการจัดการความรู้ของ
ส านักหอสมุด มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ การจัดการฐานข้อมูลความรู้ สนับสนุนเผยแพร่การ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ นวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของส านักหอสมุด 

1.  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด   ที่ปรึกษา 
2.  นางสาวณภัทร  ฉิมพาลี   ประธานกรรมการ 
3.  นางเพียงเพ็ญ  จ ารัสเรืองพร  กรรมการ  
4.  นายพิชัย  วิมลไชยพร  กรรมการ   
5.  นางสาวกัญฐณา  มหาวงค์   กรรมการ .   
6.  นางสาวพุทธมนต์ พรนิมิตร  กรรมการ 
7.  นางรุจพร  ฟูมงคล   กรรมการ   
8.  นางสาวอัญชลี  จินดามณี  กรรมการ 
9.  นางสาวธีรนุช  เพ็ญบุญ   กรรมการ 
10. นางสาวภัทราภรณ์ พงษ์เย็น   กรรมการ 
11. นายวุฒิชัย  มะโนนึก  กรรมการ 
12. นายมานพ  ลอรักษา  กรรมการ 
13. นายชัยรัตน์  พรหมกันธา  กรรมการ  
14. นางสาวฐิติมา  พนัสโยธานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

 
  เพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกประกาศฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ ที่ 4/2553 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของส านักหอสมุด 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  21  มิถุนายน  2554 

 
 

     (ดร. รักษ์  พรหมปาลิต) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 

 
ฝ่ายวิจัยและวิทยบริการ 
รพ/สก  
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